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REDOGÖRELSE FÖR FLICKSCOUTKÅREN ÅBO 

VILDARS R.F. 

VERKSAMHET ÅR 2012 
 

 

KÅRKVARTERET 
 

Kårkvarteret sammanträdde 13 gånger under året och hade följande sammansättning: 

 

                   

Kårchef:   Emilia Juslin 

Vice kårchef:     Bodil Lindberg  

Ekonom:   Hedda Halonen   

Materialförvaltare: Emilia Nylund 

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 

Lotta Sunde och Irene Hautala som deras suppleanter.  

 

KÅKENFOGDE 
 

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

skötselarbeten samt förhandlingar med Scoutkåren Pojkarna.  

 

 

UTBILDNINGSANSVARIG 
 

Mikaela Toivonen fungerade som utbildningsansvarig i kåren tills årsmötet 13.2.2012 varefter 

Mikaela Korin övertog uppgiften. 

 

 

VARGUNGEVERKSAMHETEN 

 
Vargungarna är åldersgruppen för de scouter som går på årskurserna 2 och 3. Vargungarna deltar på 

veckovisa möten där de i sina egna kullar lär sig nya saker genom att utföra olika spår. Dessa spår har olika 

teman och efter ett avklarat spår får de ett litet tygmärke att sy fast på scoutskjortan. 

Under våren 2012 gjorde vargungarna spåren Hantverkaren, Husdjur samt Scouttraditioner.  Det pysslades 

en hel del, bl.a. virkning och tillverkning av smycken stod på programmet. I verksamheten ingick även 
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flera olika små utfärder och fester; på vändagen åkte Åbovargungarna iväg till St. Karins för att 

tillsammans åka pulka. Före påsken ordnades en mysig påskfest, där det bland annat bakades god 

chokladkaka och letades efter påskägg. Strax före avslutningen ordnade äventyrsscouterna sin traditionella 

stadsmanöver för vargungarna.  En del av vargungarna deltog även i vargungetävlingen i Västanfjärd i maj 

med stor framgång, det sammansatta laget av Vildar och Koffaiter vann hela tävlingen! Flera vargungar 

deltog även i den årliga VU-rumban som ordnades i april samt i sommarlägret Nothamn VII.  

 

Höstterminen inleddes den 28 augusti. Till terminsstarten dök två nya vargungar upp. Även en tredje kom 

med under hösten så allt som allt var vargungarna en grupp på sex stycken. Under höstterminen hann de 

med fyra olika spår; Konstnären, Berättelser, Orientering och Snickaren. Bland annat tillverkades 

ansiktsmasker och skulpturer av modellera. Vargungarna tittade på olika kartor och gjorde en egen karta 

över Gillesgården och höll en liten skattjakt. Dessutom lästes sagor från olika länder. Ett föräldramöte där 

4 föräldrar deltog ordnades 9.10 på Hyddan, även i S:t Karins hölls ett föräldramöte i början av 

höstterminen. 

 

Hösten var även fylld med program utöver de vanliga veckomötena. Den 6 oktober ordnades det en 

vargungedag i Sagalund, Kimito. Den 13–14 oktober ordnades den, av vargungarna länge efterlängtade, 

Emil i Lönneberga VU-rumban. Under VU-rumban snickrades det och sågades det en hel del. Den 

traditionella Halloweenfesten firades under ett förlängt möte den 30 oktober och den 6 december ägde Åbo 

Vildars traditionella pysseldag rum, till vilken några vargungar var anmälda. 

 

Höstterminen började rätt så snabbt lida mot sitt slut och den 11 december var det dags för julfesten, där 

vargungarna uppträdde med ett fint luciatåg. 

 

 

Följande ledare fungerade som akelor under året: 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN    
Vargungar    Jenny Skrifvars   Jenny Skrifvars 

(åk. 2 och åk.3)                   Rosanna Blomster 

         

 

Åldersgruppsansvarig: Idun Hellström    Idun Hellström 

 

Se även S:t Karinsavdelningens verksamhet senare i Årsberättelsen. 

 

 

ÄVENTYRSSCOUTVERKSAMHETEN 

 
Äventyrsscouterna bildar en enda stor grupp, ett så kallat lag, med barn i åldern 10-12 år. Deras grupp 

är relativt stor, men inom gruppen är de indelade i mindre patruller där ledaruppgiften roterar. I S:t 

Karins fanns det inte under året några äventyrsscouter från Åbo Vildar. Äventyrsscouterna utför, utöver 

det veckovisa programmet, specialmärken med olika teman. På våren gjorde äventyrarna Indianen och 

på hösten Detektiven. Efter att de avklarat uppgifterna tilldelas de ett tygmärke som sys fast på 

scoutskjortan. 

 

Äventyrarna har haft ett händelserikt år. På våren deltog 6 stycken på förläggningen som ordnades 

tillsammans med vargungarna på Kåken. Senare på våren var det dags för regionens 

äventyrsscouttävling i Västanfjärd där två av våra äventyrare deltog. På ett förlängt möte på våren 
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ordnade äventyrsscouterna den traditionella stadsmanövern för vargungarna. Evenemanget lyckades 

bra, och deltagarantalet var rikligt eftersom även vargungarna från S:t Karins deltog. På sommarlägret 

deltog äventyrsscouterna hela veckan och de 10 stycken som deltog klarade sig utmärkt och njöt av 

tiden. 

 

Även hösten var packad med program. Återigen ordnades en äventyrsförläggning tillsammans med S:t 

Karinsavdelningen och Scoutkåren Pojkarna. Sammanlagt deltog 19 äventyrsscouter. Ledarna ordnade 

ett föräldramöte för de yngsta scouternas föräldrar, vilket var ett mycket givande möte som drog 8 

äventyrsscouters föräldrar. Senare på hösten utförde äventysscouterna sin motionsaktivitet i form av 

klättring tillsammans med Koffan. I klättringen deltog 14 äventyrare från Vildarna. Då året började lida 

mot sitt slut var det redan dags för den traditionella pysseldagen, där flera äventyrare deltog, och 

julfesten där de uppträdde med fina programnummer. 
 

 

Den åldersgruppsansvariga har under året koordinerat verksamheten och planerat den tillsammans med 

lagets kaptener.  

 

 

    VÅREN    HÖSTEN  
Kaptener:   Irene Hautala    Irene Hautala 

    Johanna Grandell   Johanna Grandell 

    Linda Javén 

 

Åldersgruppsansvarig: Daniela Korin    Cecilia Achrén 

 

Under hösten har kaptenerna fått inhoppare till sina möten av flera olika ledare. 

 

 

S:t Karinsavdelningens verksamhet 
 

På våren hade St. Karinsavdelningen 9 vargungar (1 flicka, 8 pojkar) och 6 äventyrare (alla pojkar). På 

programmet under vårterminen stod, förutom vargungarnas spår och äventyrarnas vädersträck, en 

pulkaåkningskväll tillsammans med vargungar från Åbo, en hajk för hela St. Karinsavdelningen med 

övernattning i kamintält vid Kåken samt deltagande i vargunge- och äventyrsscouttävlingen i 

Västanfjärd.  En utfärd till Åbo blev det för vargungarnas stadsorienteringen som ordnades av 

äventyrsscouter från Åbo Vildar och St. Karins.  Vårterminen avslutades med en kväll för hela familjen 

på St. Karins stads strand på Kustö. På sommarlägret Nothamn deltog 5 vu-pojkar och 4 äventyrare.  

 

På höstterminen började 10 nya vargungar (5 flickor och 5 pojkar) som slogs samman med 3 gamla 

vargungar. Fyra vargungar flyttades över till äventyrsscouter och en helt ny äventyrsscout började. 

Grupperna blev således 14 vu och 11 äventyrsscouter. På ledarsidan kom det till två Åbo Vildar till 

vargungeverksamheten och en ledare till äventyrarna från Scoutkåren Pojkarna. På programmet stod, 

spår och vädersträck, en Emil-rumba och äventyrshajk vid Kåken, en vargungedag i Sagalund i Kimito 

och en klätterkväll i Kiipeilypalatsi för äventyrsscouterna. Hela St. Karinsavdelningen hade en 

Halloweenfest med ca.30 personer. Vargungarna och äventyrarna sålde också julkalendrar och deltog 

såsom tidigare år i den gemensamma julfesten som ordnas av församlingen och Folkhälsan i St. Karins. 
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     VÅREN    HÖSTEN 

Kaptener:   Mikaela Toivonen   Mikaela Toivonen 

     Idun Hellström   Idun Hellström 

     Sofia jägerskiöld   Sofia Jägerskiöld 

          Heidi Lindén 

 

Åldersgruppsansvarig: Idun Hellström   Idun Hellström  

  

 

SPEJARSCOUTVERKSAMHETEN 
  

Spejarscouterna är åldersgruppen med scouter i åldern 12-15 år. Spejarprogrammet går ut på att 

patrullerna har ett tema, en så kallad etapp, varje termin som de sedan avslutar med en fyr. Fyren 

innebär en slags slutuppgift som går under samma tema som etappen. Under våren avlade 

spejarscouterna etappen samhälle och som fyr besökte de Sealife i Helsingfors samt bekantade sig med 

Sjöscoutkåren Vikingaflickornas spejarscouter.  

Ett spejarlag bestående av 6 personer deltog i sjöscouttävlingen i Stockholm och placerade sig på en 

fin andra plats.  Det aktiva deltagandet i evenemang tog sig uttryck i att 6 spejarscouter deltog på 

kårförläggningen och hela 8 deltog på sommarlägret Nothamn VII. Dessutom deltog Anna Ahlskog 

och Ella Wahlbeck i år igen på en Navigatorseglats. 

  

På hösten ökade antalet spejarscouter i och med att en stor patrull äventysscouter flyttades upp, och en 

ny patrull, åsnorna, bildades. Med tre patruller och sex medlemmar i varje patrull var även hösten varit 

fartfylld och full av program. Spejarscouterna har inom patrullerna utfört etappen Kreativitet, men 

fyren kommer att utföras på år 2013:s sida. I november deltog 4 scouter på spejardagarna i Nyland, 

vilket var en lyckad kurs. Som slut på det aktiva och händelserika spejaråret ordnade scouterna igen 

julfesten för hela kåren, som visade sig vara minst lika lyckad som året innan.   

 

 

Lotsen och åldersgruppsansvariga har under året handlett spejarscouterna i deras verksamhet och 

tillsammans ordnat ett antal planeringsmöten.  

  

VÅREN    HÖSTEN    

 

SKÖLDPADDOR  PL Ella Wahlbeck   Ella Wahlbeck 

    VPL Ida Wulff   Ida Wulff 

 

ZEBROR   PL Anna Ahlskog   Anna Ahlskog 

    VPL Matilda Saarinen  Matilda Saarinen 

 

ÅSNOR   -     PL Linnéa Wahlbeck 

         VPL Alva Liljeroth 

 

 

Lots:    Lotta Sunde    Mikaela Korin 

     

            

Åldersgruppsansvarig: Emilia Nylund    Daniela Korin 
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EXPLORERSCOUTVERKSAMHETEN 
  

Explorerscoutverksamheten är för scouter som i åldern 15-18 år fungerar i en patrull där 

patrulledaruppdraget roterar. Utöver explorerspatrullerna har en del av explorerscouterna fungerat som 

patrulledare eller vice patrulledare för de yngre spejarscouterna. Under hösten deltog tre 

explorerscouter i Explorerdagarna som ordnades i Ekenäs. 

 

På grund av att explorerscouterna också är patrullscouter som håller veckovisa möten och deltar i 

annan s.k. patrullverksamhet, har de inte hunnit med så mycket renodlad explorerscoutverksamhet. En 

annan orsak till detta är att de även haft ledaruppdrag på olika evenemang. Bland annat har de hjälpt 

till vid diverse förläggningar samt ställt upp som hjälpledare på vargungarnas och äventyrsscouterna 

veckovisa möten. 

 

 

  

    VÅREN    HÖSTEN 

 

Lotsar:   Carin Ramberg   Emilia Nylund 

     

 

Åldersgruppsansvarig: Jenny Bäckström   Emilia Nylund 

 

 

 

ROVERSCOUTVERKSAMHETEN 

 
Roverscoutverksamheten är riktad till 18-22-åringar. Tanken är att de tillsammans skall bilda patruller 

och inom dem utföra projekt av olika slag. Eftersom roverscouterna ofta har ledaruppdrag har det varit 

svårt att hitta tid för den egna patrullen och därmed har roverscoutverksamheten fallit aningen i 

skymundan. På våren beslöts det att det inte tillsätts någon egentlig lots eller åldersguppsansvarig 

eftersom det inte finns någon egentlig verksamhet, men ifall verksamheten i framtiden ökar, kommer 

posterna att besättas. 

 

Eftersom ingen egentlig roververksamhet har utövats i kåren under detta år, har flera roverscouter 

istället varit aktiva inom annan verksamhet och evenemang. Bland evenemang som kan nämnas är 

vårförläggningen med lyxtema som var ämnad åt spejarscouter och äldre, cykeltävlingen fisk-Åbo, 

Åbo-guidningen, Fiskstjärten samt rover- och ledardagarna i Sandhamn. Kårens roverscouter är mycket 

aktiva inom såväl upprätthållandet av verksamheten som i deltagandet på olika evenemang, som främst 

ordnas tillsammans med de äldre ledarna.  

  

     VÅREN    HÖSTEN 

 

Lotsar:   Idun Hellström   - 

     Hedda Halonen   - 

 

 

Åldersgruppsansvarig: Pia-Maria Grandell   - 
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HAJKER, FÖRLÄGGNINGAR OCH UTFÄRDER 

 
4-5.2 Vårmanöver och ledarchill. Idén bakom evenemanget var att skämma bort ledarna med 

bl.a. favorit i repris Kåken-spa, skrattyoga och lyxig mat. Det lyckade evenemanget 

drog 6 spejare, varav två patrullungar åkte hem på lördag kväll och PL:arna stannade 

kvar. Som ledare deltog Emilia Juslin, Emilia Nylund, Mikaela Korin, Daniela Korin 

och Jonas Wahrman. Hedda Halonen deltog på lördagen och Bodil Lindberg tittade in 

på lördag kväll. 

 

24-25.3 S:t Karins vargungar och äventyrare på hajk till Kåken. Som ledare deltog Hedda 

Halonen, Idun Hellström och Emilia Juslin, deltagarna var enbart pojkar. 

 

14.4 Spejarfyr i Helsingfors där spejarna besökte Sealife och bekantade sig med 

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna. Emilia Nylund, Bodil Lindberg och 10 spejare deltog. 

 

20-21.4 VU-rumba och förläggning för äventyrarna. Carin Ramberg, Mikaela Korin, Susanne 

Björkman, Emilia Juslin, Idun Hellström, Bodil Lindberg och Daniela Korin samt 2 

vargungar och 6 äventyrare deltog.  

 

15.8 Hemlighetsfulla Åbo-guidning, 11 vildar och 14 övriga personer deltog. 

 

6.10 Vargungedag i Sagalund. Som ledare åkte Mikaela Toivonen, Bodil Lindberg, Hedda 

Halonen, Susanne Björkman och Heidi Lindén med. Fyra flickor från Åbo och fem från 

S:t Karins deltog. 

 

7.10 Lost and Found-scouterna (se sista sidan i årsberättelsen) åkte till Flowpark, Emilia 

Juslin och Daniela Korin samt 6 andra scouter deltog. 

 

13-14.10 VU-rumba och Ä-förläggning för Vildarna, Pojkarna och S:t Karinsavdelningen. 

Ungefär 50 deltagare sammanlagt, varav 11 var vargungar och 19 äventyrsscouter. 

 

27-28.10 FiSSc TV, rover- och ledardagar i Sandhamn. Annica Sigfrids, Anna Halme, Bodil 

Lindberg, Pia-Maria Grandell och Mikaela Toivonen deltog. 

 

27.11 Äventyrsscouterna utförde motionsaktiviteten klättring tillsammans med KFUM:s 

Scouter Kamraterna. Sammanlagt deltog 14 vildar och som ledare Cecilia Achrén, Irene 

Hautala, Bodil Lindberg och Johanna Grandell. 

 

 

LÄGER 

 
NOTHAMN VII 

 

Kåren bestämde redan på år 2011:s sida att huvudsakligen delta i regionlägret Nothamn VII. Lägret 

ägde rum i Syndalen, Hangö under tiden 22-29.7.2012, vargungarna deltog under tiden 22-24.7, medan 

övriga åldersgrupperna stannade hela lägret. Lägret ordnades för 7:e gången och bjöd på traditionellt 

sjöinspirerat program. Alla åldersgruppers aktiviteter kretsade långt kring olika strand- och 

sjöaktiviteter, och segling tog upp en stor del av tiden.  
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Sammanlagt deltog 5 vargungar, 10 äventyrsscouter, 8 spejarscouter, 4 roverscouter och 8 ledare, varav 

en, Anna-Moa Westerlund-Rönnberg, deltog i familjelägret. Dessutom hälsade Hedda Halonen på 

under besöksdagen och bjöd på choklad. Kåren var på många sätt inblandad i planeringen och 

förverkligandet av lägret. Emilia Juslin var ansvarig för spejarprogrammet samt flottiljchef för 

åldersgruppen tillsammans med Mikaela Korin, Irene Hautala och Anna Halme var en del av 

säkerhetsteamet och Daniela Korin arbetade i köket. Ledare som deltog med ansvar för 

äventyrsscouterna och vargungarna var Linda Javén, Carin Ramberg och Idun Hellström, och övriga 

ledare som deltog var Bodil Lindberg, Emma Liljeroth, Nina Wester och Jenny Bäckström. 

 

MONDO 

 

Trots att kåren som helhet deltog på Nothamn, erbjöds spejarscouter och uppåt även möjligheten att 

delta i något av de två andra regionlägren. Mondo ordnades i Syndalen veckan efter Nothamn, det vill 

säga 29.7-5.8.2012 och temat för lägret var jorden runt. Från kåren deltog Hedda Halonen och Idun 

Hellström som en del av staben. 

 

ROVERWAY 

 

Roverway är ett internationellt läger för roverscouter och arrangeras av världsscoutorganisationerna 

WAGGGS och WOSM. I år hölls Roverway i Finland på olika orter, beroende på i vilken stig man 

deltog i och slutade i ett gemensamt läger i Evois. De fyra stigarna bestod av korta hajker med olika 

teman och program. Evenemanget hölls 20-28.7.2012 och i det deltog Jenny Skrifvars i och Julia Fält 

deltog som medlem i IST, som står för International Service Team.  

 

 

DUBBNINGAR OCH UTMÄRKELSER 

 
Vid S:t Göransgudstjänsten i S:ta Katarina kyrka 24.4 förrättades följande dubbningar och utdelningar 

av åldersgruppssigill: 

 

Dubbade till scouter: Cecilia Engblom, Vera Denessiouk, Juliana Hansén och Linda Wideman 

 

Vargungesigill:  Sally Vaihinen och Ida Björkqvist 

 

Äventyrsscoutsigill:  Ida Ekholm  

 

 

Utöver dubbningarna tilldelades följande personer utmärkelsetecken: 

 

Johanna Grandell tilldelades Mannerheimspännet av II klass 

Mikaela Korin FiSSc:s tacksamhetstecken av III klass 

Carin Ramberg tilldelades Åbo Vildars kamratskapspris 

 

På våravslutningen 22.5 förrättades följande dubbningar och utdelningar av åldersgruppssigill: 
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Dubbade till scouter: Ida Öhman, Pia-Maria Pyy, Freja Murray och Katrine Mäki 

Äventyrsscoutsigill:  Amanda Holm och Nanna Vartio 

Spejarscoutsigill:  Matilda Saarinen, Anna Ahlskog, Ida Wulff och Ella Wahlbeck 

 

Rosanna Blomster tilldelades Mannerheimspännet av II klass. 

 

Mikaela Toivonen tilldelades FiSSc:s tacksamhetstecken av II klass på FiSSc:s höstmöte 28.10 

 

 
På julfesten 11.12 utdelades följande åldersgruppssigill: 

 
Äventyrsscoutsigill:  Vilma Wahlbeck 

Explorerscousigill:  Annica Sigfrids och Anna Halme 

 

 

FULLMAKTER OCH CERTIFIKAT 
  

Sammanlagt har 47 av kårens ledare ikraftvarande scoutledarfullmakter. Av dessa tilldelades Emilia 

Nylund sin på ledarmötet 2.4. 

  

Sammanlagt har fem av kårens ledare fullföljt Treklöver-Gillwell.  

 

Skärgårdscertifikat innehas av ca. 11 ledare. 

 

VHF-certifikat innehas av ungefär 10 ledare i kåren. 

 

Hygienpasset innehas av kring 25 ledare i kåren. 

 

Ikraftvarande förstahjälpenkort på någon nivå innehas för tillfället av flera ledare och scouter. 

 

 

REPRESENTATION OCH ÖVRIGA UPPDRAG 

 
 

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

omvaldes på höstmötet för verksamhetsåret 2013. Utöver detta har hon representerat kåren i Åbo 

Svenska Föreningsråds styrelse tills 27.3 då Emilia Juslin valdes till scoutkårens representant. 

 

Hedda Halonen satt som vice ordförande i regionutskottet för Ålands och sydvästra Finlands Scouter. 

Mikaela Toivonen sitter med i regiongruppen. 

Idun Hellström och Pia-Maria Grandell har fungerat som medlemmar i FiSSc:s utbildningsgrupp.  

Emma Liljeroth fungerade som sociala mediers redaktör i FiSSc:s kommunikationsgrupp. 
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Susanne Björkman och Emilia Juslin, i egenskap av kårchef, sitter med i Åbo Flickscouters 

Understödsförenings styrelse. Ann-Sofie Winter fungerade som ordförande tills årsmötet 26.5.2012 då 

hon avgick och Susanne Björkman valdes till ordförande för föreningen. Övriga medlemmar från 

scoutkåren är Gunilla Widén, Krista Willman och Maria Sjöblom. 

 

Susanne Björkman sitter som ordförande för Sydvästra Finlands Scoutdistrikt samt satt som ordförande 

för Finlands Scouters grupp för samhällsrelationer år 2012. 

 

Julia Tiihonen satt med i styrelsen för Turun Partiolaiset-Scouterna i Åbo r.f. 

 

De ledare som var delaktiga i förverkligandet av sommarlägren nämns under rubriken läger. 

 

 

 

 

Övrig representation: 

  

15.1   Susanne Björkman deltog på Kåtan-workshop, där det diskuterades om scoutstugans 

 utvecklingsmöjligheter. 

 

17.1 Susanne Björkman deltog i ett möte med Finlands Scouters grupp för 

 samhällsrelationer. 

 

20-21.1  Emilia Järvinen, Idun Hellström och Hedda Halonen var på FiSSc:s vårsemi i 

Helsingfors. 

 

9.2 Pia-Maria Grandell och Idun Hellström deltog på utbildningsgruppens möte i 

 Helsingfors. 

 

11.2 Kårturné på scoutkansliet på vilken Mikaela Toivonen, Susanne Björkman, Hedda 

 Halonen och Emilia Juslin deltog.  

 

21.2 Susanne Björkman representerade kåren på Scoutmuséets 50-års 

 jubileumskaffe. 

 

24.3 FiSSc:s vårmöte, Emilia Juslin och Susanne Björkman deltog. 

 

27.3 Susanne Björkman deltog på gruppen för samhällsrelationers möte. 

 

10.4 Susanne Björkman var på Turun Partiolaisets årsmöte 

 

12.4 Kårledarträff mellan alla Åbokårerna. Bodil Lindberg, Daniela Korin, Emilia  

 Juslin, Emilia Järvinen och Hedda Halonen deltog. 

 

26.5 Understödsföreningens årsmöte, på vilket Susanne Björkman, Hedda Halonen,  

 Emilia Juslin, Bodil Lindberg och Daniela Korin deltog.  

 

29.4  Kyrkhelg och scouttorg, där kåren representerade med fana under gudstjänsten och på 

scouttorget med te på trangia och öppet diskussionstillfället. Evenemanget drog flera 
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intresserade som undrade över verksamheten. Susanne Björkman, Hedda Halonen, 

Bodil Lindberg och Daniela Korin deltog i evenemanget.  

 

22.8  Anita Zilliacus begravning. Mikaela Toivonen, Susanne Björkman, Emilia Juslin och 

Atti Winter deltog. 

 

14-16.9  H2O-scout och Nothamn lägerledarträff i form av eskadersegling i 

 Helsingforsregionen. Från kåren deltog Jenny Bäckström och Emma Liljeroth. 

 

17.9, 24.9  Kåren ordnade i samarbete med broderkåren Scoutkåren Pojkarna under två tillfällen 

skolkampanjer i lågstadieskolorna Sirkkala och Cygnaeus. Idén gick ut på att bekanta 

sig med scoutiga aktiviteter som tältning, första hjälp och kokning på trangia. Från 

kåren medverkade Emilia Juslin, Rosanna Blomster, Jenny Skrifvars och Daniela 

Korin. 

 

27.9  Kårledarträff i Pargas där Mikaela Toivonen, Emilia Juslin och Emilia Järvinen 

deltog. 

 

9.10  Föräldramöte för vargungarnas och äventyrarsscouternas föräldrar. Sammanlagt 

deltog 4 VU-föräldrar, 8 Ä-föräldrar och 9 ledare. Även S:t Karinsavdelningen höll ett 

eget föräldramöte tidigare på hösten. 

 

28.10  FiSSc:s höstmöte där Annica Sigfrids, Anna Halme, Bodil Lindberg, Pia-Maria 

Grandell, Mikaela Toivonen, Emilia Järvinen och Daniela Korin deltog. 

 

8.11  Näsdagsjippo på gågatan. Alla Åbokårerna deltog gemensamt i Yle Hjälpens 

Näsdagsinsamling. Samtidigt såldes adventskalendrar och julkort. 

 

24.12  Anna Halme, Susanne Björkman, Daniela Korin, Hedda Halonen och Gunilla Widén 

var kyrkvärdar i julkyrkan, där de samlade kollekt och delade ut programblad. 

 

 

STYRKERAPPORT 
 

Den 31.12.2012 hade kåren 109 medlemmar mot 118 medlemmar den 31.12.2011. Av dessa var 8 

vargungar (8-10), 23 äventyrsscouter (10-12 år), 13 spejarscouter (12-15 år), 8 explorerscouter (15-17 

år), 10 roverscouter (18-22 år) och 17 äldre ledare med ledaruppdrag samt 31 övriga ledare, 

vuxenmedlemmar 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 och äventyrsscouterna samlades också i Spegelsalen i G-trappan på Gillesgården, 

Auragatan 1. 
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Emilia Järvinen fungerade som lokalmästare under hela 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.  

 

 

UTFÄRDSSTUGA 

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

Kåken används för utfärder, förläggningar och hajker. 

Inga större förändringar har gjorts på Kåken under året, förutom att en ny elmätare installerats. 

 

 

SJÖVERKSAMHET 

 
Trots att kåren sålde sin båt år 2009, har man kunnat bevara sjöscoutsverksamheten inom kåren genom 

att erbjuda seglatser på s/y Navigator samt på broderkårens båtar och genom att bibehålla sjötema på de 

veckovisa möten. Tackvare sjöscoutlägret Nothamn VII fick alla deltagarna segla med olika sorters 

segelbåtar, jollar och uppleva övningspass med andra sjöaktiviteter. Två spejarscouter, Anna Ahlskog 

och Ella Wahlbeck, deltog på Navigators skärgårdsseglats under tiden 28.6-2.7.  

Vargungarna och äventyrsscouterna i S:t Karins har haft möjligheten att delta på seglatser med 

broderkårens båtar. För vargungarna var det frågan om dagsseglatser och för äventyrsscouterna 

seglatser med övernattning. På hösten ordnades kvällsseglatser för den nya scoutsektionen Lost and 

Found på KFUM:s Scouter Kamraternas och Scoutkåren Pojkarnas båtar. Seglatserna erbjöds även till 

kårens roverscouter och ledare och drog många både gamla och nya scouter från andra delar av Finland. 

Som vanligt deltog en patrull i sjöscouttävlingen i Stockholm även i år. 

Intresset för sjöverksamheten har i stort sett ökat och kåren siktar på att öka samarbetet med de övriga 

scoutkårerna i Åbo genom att ordna gemensamma seglatser. 

 

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 

IMWE 

Julia Fält har för femte året i rad varit medlem av IMWe-teamet och redan två år varit en del av staben. 

Det internationella evenemanget IMWe, som står för International Creative Workshops for Scouts, 

ordnades 1-9.4.2012 på Rienecks scoutborg i Tyskland. Detta års IMWe gick under titeln "Grand Hotel 

Chicago" och gick ut på att man kunde delta i olika workshops, tävlingar och spel. 

 

SJÖSCOUTDAGEN I STOCKHOLM 

Även detta år kunde ett lag på 6 spejarscouter läggas ihop och delta i sjöscouttävlingen Ankaret på 

Skeppsholmen i Stockholm. Tävlingen ordnades som vanligt av Stockholms Scoutskeppslag och gick 

av stapeln 31.3. Åbo Vildars lag klarade sig utmärkt och placerade sig på andra plats. Bodil Lindberg 

skötte trimningarna även i år och i resan deltog förutom hon själv också Emilia Nylund, som skötte 

byråkratin för evenemanget. 
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MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 

 
Vårterminen inleddes med en terminsstart 10.1. 

 

Under året hölls cirka 80 patrullmöten, flera åldersgruppsvisa möten, 11 kombinerade kårkvarters- och 

ledarrådsmöten samt 2 övriga kårkvartersträffar. Åldersgruppsansvariga, akelor och lotsar 

sammanträdde för möten ett antal gånger under året för att planera verksamheten. Flera 

planeringsmöten inför hajker, VU-rumbor, jippon och andra utfärder hölls. Dessutom träffades gruppen 

som planerade de nya kårkläderna flera gånger under hösten.  

 

Både vargungeflocken och äventyrsgruppen hade veckovisa möten varje tisdag under båda terminerna. 

Patrullerna höll på våren möten två gånger och på hösten tre gånger i veckan.  

 

Några ledare var med och planerade sommarlägren Nothamn VII och Mondo och deltog därmed på ett 

antal planeringsmöten på flera olika orter. 

 

Två kårchefs- och vicekårchefsmöten hölls under året, likaså två kårledarträffar.  

 

Julia Fält ordande ett avskeds-knytkalas 10.1 före hon flyttade till Tyskland. Julia avtackades med en 

present för den stora insatsen hon gjort för scoutkåren. 

 

13.2 hölls Åbo Vildars årsmöte där 8 personer närvarade. 

 

Terminsavslutningen för alla i kåren ordnades 22.5, då deltagarna fick möjligheten att trycka egna 

roliga skjortor. Ledaravslutningen i samband med KK+LP hölls 3.6 hos Susanne Björkman i form av 

knytkalas och skjorttryck för de som inte gjort detta tidigare. På ledaravslutningen deltog 12 personer. 

 

Höstterminen inleddes 28.8 med terminsstart på Gillesgården och samtidigt i S:t Karins. I Åbo deltog 

37 personer, varav 4 var nya medlemmar och i S:t Karins deltog 29 scouter varav 7 var nya 

medlemmar. 

 

Den 22.10 hölls det ett städtalko på Hyddan, på vilket 6 ledare och 2 spejarscouter deltog. 

 

Kårens traditionella pysseldag hölls likt tidigare år på självständighetsdagen 6.12. Sammanlagt deltog 

48 scouter i olika åldrar för att bland annat laga julkort, egna tvålar och äta julgröt. 

 

Kårens gemensamma julfest ordnades 11.12 i år av spejarscouterna. De lyckades bra med 

arrangemangen och ungefär 45 scouter deltog. S:t Karinsavdelningen ordnade sin egen julfest i 

samarbete med Folkhälsan och församlingen den 15.12, där det deltog ungefär 50 personer. 

 

Ledarjulfesten hölls hos Susanne Björkman 16.12 och 9 ledare deltog. Temat för kvällen var glamour 

och som tilltugg bjöds kopiösa mängder utsökt mat. 

 

 

ARKIVET 
  

Kåren har tidigare fört hela sitt existerande arkiv till Åbo Akademis bibliotek 

(handskriftsavdelningen), där vårt material för tillfället uppgår till cirka sex hyllmeter.  
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UTBILDNINGAR OCH KURSER 

 
 

27-29.4  Idun Hellström deltog på ute gamyl-gourmet i Ingå. 

 

30.6-8.7  Idun Hellström deltog på tvåspråkig TG-utbildning i Evois, Tavastehus och 4.8 på TG-

träff på sommarlägret Mondo. 

 

18.9  Spejarscouternas och explorerscouternas åldersgruppsmodul på scoutkansliet i Åbo. 

 Susanne Björkman, Mikaela Korin, Daniela Korin och Bodil Lindberg deltog på 

 spejarscoutmodulen. 

 

28-30.9  Grundutbildning för scoutledare del 1 i Heinänokka, Daniela Korin deltog och Emilia 

Juslin var med i staben. 

 

19-21.10 Grundutbildning för scoutledare, del 2. Cecilia Achrén och Daniela Korin deltog och 

Emilia Juslin var med i staben. 

 

17-18.11 Spejar- och explorerdagar i Nyland, av spejarscouterna deltog Dora Lagerspetz, Anna 

Ahlbäck, Vilma Wahlbeck samt Madicken Heiskanen och av explorerscouterna deltog 

Anna Ahlskog, Ella Wahlbeck samt Ida Wulff. 
 

TÄVLINGAR 

 
31.3 Sjöscoutdagen i Stockholm. Ett lag på 6 flickor deltog och placerade sig på en andra 

plats. Som ledare följde Bodil Lindberg och Emilia Nylund med. 

  

5.5  Vargunge- och äventyrstävlingar i Västanfjärd. Som ledare deltog Irene Hautala, 

Johanna Grandell och Jenny Skrifvars, med och tävlade var två äventyrare samt två 

vargungar från Åbo och en från S:t Karins 

 

12-13.5  Cykeltävlingen Fisk-Åbo. Emilia Juslin, Hedda Halonen, Mikaela Korin, Cecilia 

 Achrén, Daniela Korin och Lotta Sunde deltog i tävlingen, Susanne Björkman var 

kontrollant.  

 

15.5  Äventyrsscouterna ordnade stadsmanöver för vargungarna, även S:t 

 Karinsavdelningen deltog. 

 

28-30.9  FiskStjärten i Pargas skogar. I tävlingen deltog Emilia Nylund och Cecilia  Achrén, 

Hedda Halonen och Susanne Björkman fungerade som kontrollanter på lördagen. 
 

 

WILDA POSTEN 
 

Kårtidningen Wilda Posten utkom i år med två ordentligt tjocka nummer. Numren har fyllts med 

historier om verksamheten det gångna året, ritningar, korsord, recept, personpresentationer, med mera. 

Som redaktör för tidningen har Julia Fält fungerat och eftersom hon är i Tyskland har Hedda Halonen 

fungerat som lokalredaktör.  

 



 14 

 

UPPVAKTNINGAR 

 
2.6  Kårkvarteret uppvaktade årets studenter Johanna Grandell, Rosanna Blomster och 

  Linda Javén med små gåvor. 

 

22.8  Anita Zilliacus begravning. Mikaela Toivonen, Susanne Björkman, Emilia Juslin och 

  Atti Winter deltog. 

 

Dessutom har kåren uppvaktat Krista Willmans och Sara Illmans döttrar samt Mikaela Toivonens son 

med små presenter. Susanne Björkman uppvaktades i början av året 50-årsdagen till ära med kaka, 

present och sång av broderkåren. En adress skickades till minne av före detta kårchefen Svea Julin i 

november. 

 

 

EKONOMI 

Medlemsavgiften för 2012 var 38 euro. Nya medlemmar som skrevs in under året betalade en summa 

på 15 euro. Detta inkluderar scouthalsduken, kårmärket, scoutförsäkring och åldersgruppens bok eller 

kort. Det nya systemet som togs i bruk året innan angående understödande medlemmar fungerade bra 

och för tillfället har kåren 9 stycken sådana medlemmar. 

Kåren erhöll även i år ett verksamhetsbidrag på 5500€ från Åbo stads ungdomsnämnd, samt ett bidrag 

från Svenska Folkskolans Vänner och från Stiftelsen Kyrkligt Arbete vid Åbo Svenska Församling. 

Dessutom har Åbo Flickscouters Understödsförening understött både kåren och enskilda scouter som 

ansökt om understöd för olika evenemang. Understödsföreningen har bland annat betalat för en 

Roverway lägeravgift och en avgift för Treklöver-Gillwell utbildningen. Eftersom kåren deltog på 

sjöscoutdagen i Stockholm ansöktes det om och beviljades det understöd från Folke Bernadottes 

minnesfond som stöder internationell verksamhet.  

Tackvare de generösa bidragen har kåren kunnat understöda bland annat kurs-, seglats- och 

lägeravgifter samt deltagandet i rover- och ledardagarna.  

I samband med adventskalendersförsäljningen samlade kåren ihop en liten summa. Totalt såldes 550 

kalendrar, en minskning på 31 kalendrar från förra året, och 60 stycken julkort. De 50 kalendrar som 

inte såldes donerades till Kårkulla samkommun. Som kalenderansvarig fungerade Annica Sigfrids och 

kårens bästa försäljare i år var Fredrika Brunou. 

På S:t Göransgudstjänsten donerades även i år kollekten som insamlades till Woomal 2-insamlingen. 

Projektet går ut på ett samarbete mellan finländska och senegalesiska scouter som främjar hållbar 

utveckling i Senegal. 

Susanne Björkman, Cecilia Achrén och Emilia Nylund var och krattade gården för ett äldre par. 

Samtidigt som de gjorde dagens goda gärning förtjänade de en liten slant för arbetet. 

Kåren ordnade på hösten för första gången i samarbete med de två andra svenska kårerna i Åbo ett 

välgörenhetsjippo för Yle Hjälpen. Penningsinsamlingen som hölls på gågatan inbringade 203€ och 

dessutom fick scoutingen bra publicitet samtidigt som det såldes 5 adventskalendrar. 
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KÅRKVARTERETS ÖVERSIKT 
 

Med denna berättelse avslutas föreningens 95:e verksamhetsår. 

Kåren använder sig i stor utsträckning av Finlands Scouters scoutprogram och verksamheten rullar på 

smidigt. Ett av teman för året var ledarrekreation, vilket innebar att kårkvarteret ville ordna evenemang 

som resten av ledarkåren kunde ta del av som deltagare. Detta tog sig uttryck i form av den korta våris-

förläggningen, då ledarna hade möjlighet att koppla av på Kåken till god mat, bastubad, skrattyoga och 

gott sällskap. Senare på året ordnades en Åbo-guidning för både egna ledare och scouter från andra 

kårer. 

Ett annat tema för alla scouter i Finland har år 2012 varit rekrytering av nya medlemmar. Även i 

kårens verksamhet har detta märkts genom olika kampanjer och ökad synlighet. Vi ordnade två 

skolkampanjer i båda lågstadieskolorna i höst, och även om kampanjen inte drog många nya scouter 

fick vi positiv feedback och ökad synlighet. Kåren har aktivt arbetat för att märkas i gatubilden och 

marknadsföra sig genom att bland annat delta i kyrkhelgen och representera på scouttorget utanför 

kyrkan. Dessutom hade vi möjligheten att profilera oss på stan och samtidigt idka välgörenhet genom 

att samla in pengar för Yle Hjälpen.  

En av höjdpunkterna för året var föräldramötet som ordnades för vargungarnas och äventyrsscouternas 

föräldrar. Mötet var en stor succé, vi hade möjligheten att berätta vad scouting egentligen går ut på och 

hur praktiska arrangemang går till i vår kår samtidigt som de hade möjligheten att träffa ledarna och 

ställa frågor som de undarade över. Förhoppningsvis kommer denna tradition att gå vidare så att 

kontakten mellan scoutkåren och hemmen upprätthålls. 

Ett lite större projekt, som främst kårchefen i samarbete med de övriga svenska scoutkårerna i Åbo 

startat, är en ny avdelning för inflyttade scouter i Åbo, de så kallade Lost and Found scouterna. 

Avdelningen har ordnat ett antal gemensamma aktiviteter, bland annat seglatser och en utfärd till Flow 

Park och givits möjligheten att delta på kårernas egna evenemang. Idén är främst att scouter inte skall 

ge upp scoutingen bara för att deras hemkårer är på annan ort, utan ges möjligheten att delta även i 

andra kårers verksamhet.  

På slutet av året bestämdes det för att inskaffa nya kårkläder, ett ämne som redan varit aktuellt i flera 

år. En klädesplaneringsgrupp har aktivt arbetat med att planera utseendet på de nya kläderna och 

övriga praktiska arrangemang, och kläderna kommer att anlända på nästa års sida. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det varit ett mycket produktivt år för kåren i många syften. 

Förhoppningsvis kommer flera av de projekt och evenemang som ordnats i år att upprätthållas och 

vidareutvecklas år 2013.  

Till slut vill kåren rikta ett stort tack till Åbo stad, Stiftelsen Kyrkligt Arbete, Svenska Folkskolans 

Vänner och Folke Bernadottes minnesfond 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 96:e verksamhetsåret och dess utmaningar. 
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Årsberättelsen given inför årsmötet 18.2.2013. 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Emilia Juslin     Bodil Lindberg 

Kårchef     Vicekårchef 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Hedda Halonen    Emilia Nylund 

Ekonom     Materialförvaltare 

 

 

 

_____________________________ 

Daniela Korin 
Sekreterare 


