
Scoutkåren Tre Björkar rf.
Verksamhetsberättelse 2014

 
Allmänt

Kårens möten hölls i Lyan, en källarlokal på adressen Källstrand 20 A i Esbo, där kåren 
varit hyresgäst sedan grundandet år 1965. 

Kåren hade två kategorier scouter, äldre och yngre, i varje åldersgrupp Vargungar, 
Äventyrsscouter och Spejare. Äldre scouter (Rover, Explorer) fanns inte ännu.  
 
Tack vare de ytterst duktiga och ivriga scouterna gjorde kåren ett av sina bästa resultat i 
kalenderförsäljning (663 kalendrar, en ökning på 166 st. från 2013). Kåren vann därmed 
FiSSc:s tävling och sålde flest kalendrar per medlem. 

Kåren har under år 2014 fått följande understöd: Från Esbo Stad 2 300 euro och 
Granbo gillet 300 euro.

Styrelse 2014

Till kårens styrelse 2014 hade föregående höst valts följande personer:
Kårchef                 Stefan Parviainen (medlemsregisteransvarig)
Vice kårchef         Andreas Ehnberg
Ekonom                 Henrik Hellbom
Sekreterare           Susse Liljestrand
Styrelseledamöter Julle Rolin  

Mårten Liljestrand

Verksamhetsgranskare Siru Lönnqvit 
Suppleant Gunn-Britt Lundström

Vårmötet

Kårens vårmöte hölls den 26.3.2014. På mötet presenterades bokslutet,  
verksamhetsberättelsen och revisorernas samt inventeringsmännens berättelser  
för år 2013. Bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställdes och den avgående 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Höstmötet

Höstmötet hölls den 6.11.2014 i Lyan. Till styrelsen år 2015 valdes följande personer:
Kårchef                 Stefan Parviainen
Vice kårchef         Andreas Ehnberg (medlemsregisteransvarig)
Ekonom                 Henrik Hellbom
Sekreterare         Christina Lundell  
Styrelseledamot Pelle Hagman
 
Verksamhetsgranskare Siru Lönnqvist
Suppleant Tina Sylvin



Inventeringsmän Sebastian Korento  
Pelle Hagman 

Suppleanter Walther Holmberg
Jesper Lönnqvist

Inför kårens 50 årsjubileum år 2015 beslöts tillsätta följande festkommitté: Tina Sylvin, 
Christina Lundell och Stefan Parviainen, som sammankallar planeringsmötena. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var 50 euro per person för år 2014. För de medlemmar som kom med 
först på hösten var avgiften 20 euro. För att undvika obalans mellan FiSSc-avgifterna 
och kårens egna medlemsintäkter beslöts på vårmötet att personer som inte betalat 
avgiften efter tre uppmaningar stryks ur registret. Registret uppdaterades i december.

Ledare

Ansvariga ledare var Andreas Ehnberg och Stefan Parviainen och hjälpledare i 
huvudsak Pelle Hagman och ibland Henrik Hellbom. Under de flesta veckomötena  
var två ledare på plats. Veckomötena hölls under skolornas terminstider.

Gemensamma evenemang

Kåren firade våravslutning med picknick, tävlingar och märkesutdelning i Auroraparken. 

Årets stora evenemang var FiSSc:s sommarläger Atlantis i Hangö (Syndalen). Kåren 
deltog med scouter från alla åldersgrupper och tre ledare. Vargungarna hade dessutom 
kompisdeltagare med sig. Lägret samlade nästan 1 900 finlandssvenska scouter och 
110 scouter från Sverige, Danmark, Israel och Uganda.

Avdelningsmöte, dvs. ”alla på en gång” med temat Arktiskt hölls  i september med 
orienteringstävling runt Källstrand. De nya vargungarna fick lära känna de äldre 
scouterna, som i sin tur fick slipa sina patrulledartalanger.

I oktober kombinerades höstens Kårförläggning med en hajk för de äldre scouterna. 
Platsen var Töölön Siniset:s stuga i Kyrkslätt. Temat var Tropiken med scoutiga sysslor.

Julfesten firades på traditionellt vis uppe på berget i Källstrandsskogen med stormlyktor, 
märkesutdelning, het glögg och pepparkakor.

Vargungarna (Ansvarig ledare: Andreas Antto Ehnberg) 

Under året hade kåren två aktiva Vargungeflockar. Flockarna hade möte onsdag kvällar. 
Under mötena lekte de och lärde sig traditionella scoutfärdigheter.

Vargungarna deltog på våren i Vargungedagen i Karis med Vargungar från hela västra 
Nyland. De fick bland annat öva sig på att släcka bränder och känna igen fåglar.
 
Atlantis var det stora sommaräventyret. Kårens största åldersgrupp på lägret var 
Vargungarna som var hela 18 stycken, varav två kompisar. Vargungarnas lägertid var 
lite kortare än de äldre scouternas, men desto intensivare.



Varje höst har EPT (Espoon PartioTuki) ordnat en Vargungetävling i Fantsbyskogarna 
med bl.a. Förstahjälpskontroller. Denna gång var temat födelsedagskalas och historia 
då EPT firade 50-års jubileum under året.

Äventyrsscouterna (Ansvarig ledare: Stefan ”Steppi” Parviainen)

Kåren hade två aktiva Äventyrslag. De hade möten torsdag kvällar med lekar och 
traditionella scoutfärdigheter. De äldre Äventyrsscouterna hade sitt möte tillsammans 
med de yngre Spejarna. Kåren följer det två-åriga Äventyrsscoutprogrammet, så man 
flyttas över till Spejarna redan vid ingången av det sjätte skolåret i stället för sjunde. 

Äldre Äventyrsscouter var med på Spejarnas Vårhajk till Mustalampi i Noux skogar. 

Förbundets sommarläger Atlantis var årets största evenemang också för Äventyrs-
scouterna, som var med under hela lägret i åtta dagar. Äventyrsscouterna var ivrigt med 
på alla program och evenemang som ordnades och fick öva sina scoutiga färdigheter i 
ett större sammanhang. 

Kåren deltog i september i Regionens evenemang Äventyrsnatten. Det ordnades i 
Kavalahti i Ingå med övernattning i vindskydd, överlevnadstricks och svampplockning.

Spejarscouterna (Ansvarig ledare: Steppi)

Spejarscouterna, indelade i två patruller, hade möten torsdag kvällar. Programmet 
bestod av lekar och traditionella scoutfärdigheter. Spejarna fick också öva sig i att leda 
de yngre scouterna. 

I april var Spejarna med på den ”Mindre allvarliga stadsmanövern för Spejare och 
Explorerscouter” i Helsingfors centrum.

Vårhajken började för Spejarna i Solvalla med Mustalampi i Noux som mål. Spejarna, 
som hade längre väg att gå än den övriga gruppen, kom fram snabbare.

Även Spejarna var med på Atlantis i dagarna åtta. De deltog aktivt och ivrigt i de många 
evenemang och scoutiga uppgifter till lands och till havs som ordnades under lägret.

Regionens Superhjälteförläggning för Spejare i Kavalahti/Ingå var spännande då det 
var beckmörkt i skogen redan tidigt på kvällarna, som sig bör i november. Bra program.

Till Världsjamboreen i Japan 2015 anmäldes fyra spejare med Steppi som ledare.

Ledarevenemang

Ledarna deltog i augusti i ledarförläggningen GRYMM, som ordnades för andra året i 
rad på Norrkullalandet i Sibbo skärgård, med gäster från andra kårer. Kårchefen deltog i 
oktober i Förbundets Roverscout- och ledardagar med höstmöte i Karis ”Så Myki Betär” 
och blev vald till FiSSc inventeringsman.

Övrig verksamhet 

För att få in nya scouter besökte vargungeledare Antto Karamalmens skola (åk 2)  
och presenterade kåren och scoutverksamheten. Info skickades hem till föräldrarna.
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Händelsekalender

Datum Evenemang Grupp
 
26.3. Vårmöte
24.4. HeSS Citymanöver i Helsingfors centrum Spejare 
12.4 VNS: Regionens Vargungedag i Karis Vargungar
9. - 10.5. Vårhajk vid Mustalampi/Noux Spejare 
26.7 - 2.8. FiSSc internationella läger Atlantis i Hangö/Syndalen Alla
31.8. Kårens ledarförläggning GRYMM i Sibbo skärgård Ledarna
13. - 14.9. VNS: Regionens Äventyrsnatt i Kavalahti, Ingå Äventyrsscouter
24.9. Avdelningsmöte med orientering runt Källstrand Alla
5.10. EPT:s årliga vargungetävling Pinkki i Fantsbyskogarna Vargungarna
10. - 12.10. Kårförläggningen TROPIKEN Alla
25. - 26.10. FiSSc roverscout och ledardagar, höstmöte i Karis Kårchefen
6.11. Höstmöte Ledarna, Spejare
7. - 9.11. VNS: Regionens Superhjälteförläggning i Kavalahti/Ingå Spejare
15. - 16.11. HÖNS Spejardagar i Helsingfors Spejare

11 och 12 Kalenderförsäljning Alla
11.12. Julavslutning Alla

Förklaringar

HeSS Helsingfors Svenska Scouter r.f.
VNS FiSSc Västra Nylands Scoutdistrikt - Regionvisa evenemang
EPT Espoon PartioTuki r.y.
HÖNS FiSSc Helsingfors och Östra Nylands Scoutdistrikt -  Regionvisa evenemang
FiSSc Finlands Svenska Scouter r.f.

Veckomöten hölls varje vecka under skolornas terminstider, med paus under sportlov,  
påsklov, sommarpaus (kortare än skolornas sommarlov) och höstlov.

Onsdagar 18 - 19 Yngre Vargungar
19 - 20 Äldre Vargungar

Torsdagar 18 - 19 Yngre Äventyrsscouter
19 - 20 Äldre Äventyrsscouter och Yngre Spejare
20 - 21 Äldre Spejare


