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ledare
Nu

i

vändagstider

jag

du garanterat hittar nya vänner från

funderat en del på vänskap inom

andra kårer. Under sommarlägret

scouting. Vänskap och scouting är

Atlantis fick vem som helst som inte

två ord som i alla fall för mig hör

ännu var scout komma med och

starkt ihop, och just vännerna har

prova på scouting och lägerliv,

för mig, som för så många andra,

vilket även vi i kåren uppmuntrar till.

varit

viktigaste

Du som har en kompis som inte

orsaken att fortsätta scouta i alla

ännu är scout, men tror kompisen

dessa

här

skulle tycka om att vara med, får när

scoutvänner är människor man vuxit

som helst ta med kompisen på ditt

upp med från att en gång ha börjat

veckomöte. Och vem vet, kanske

i samma vargungegrupp med för

kompisen

ungefär femton år sedan. Ännu fler

bestämmer sig för att komma med

är sådana som man lärt känna längs

på årets sommarläger Columbus?

den

överlägset

år.

Många

av

har

de

efter

några

med åren, egna kårens äldre och
yngre scouter och scouter från

Trevligt scoutår åt er allihop!

andra kårer man träffat på olika
evenemang.
På

kårens

Kårchef Hanna
evene-

mang får du träffa
gamla bekanta scoutkompisar, och för lite
äldre scouter ordnas
en

hel

träffar

del
i

form

olika
av

förläggningar, temadagar och kurser, där

möten
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kommande evenemang
februari
28.2
URAX
28.2-1.3 Roverchill
mars
1.3
1.3
3.3
15.3
27-29.3
28-29.3

Kårledarträff
Snöskulpturtävling
Vårmöte
Sählyturnering
Förläggning
Explorerdagar

april
15.4
s.a.d. sommarens kurser och seglatser
22.4
Citystadsmanöver
24-25.4 Vargungeförläggning
maj
9-10.5 Hajk
13-14.5 Sök och finn
26.5
Vårfest
juni
8-14.6

Indaba

juli
27.7-3.8 Columbus
30.7-1.8 Columbus vargungeläger
31.7-2.8 Columbus familjeläger
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visste du att…
… MuHö var bäst i Pinnki? Av alla
Esbos vargungar placerade sig
laget MuHö 2 först och MuHö 1
andra!
… Anton fick koskällan på
julfesten?
… Jon har fått sin
scoutledarfullmakt?
… Anton har köpt IKEA:s fulaste
filtar till Grottan, så nu behöver
du inte längre frysa om du sitter
på ett långt möte i det kalla
ledarrummet?
… MuHö sålde 786
adventskalendrar förra året? Bara
två kårer (Stormfågeln och
Kyrkslätt) i hela FiSSc sålde fler!
… Ina sålde flest kalendrar i kåren
(40st) och fick en hängmatta?
Också Alexander, Arthur, Ella,

Mai, Stella och Toni sålde över
30 och fick både Angry Birdstallrik och ficklampa.
… Emil blev inplacerad i
Raseborgs Ruiner?
…Anton är taggad, rädd, Anton
och hungrig?
… kåren har fått sina första
understödande medlemmar? Vill
du också bli en? Läs mer på sida
… du nu har chansen att beställa
en kårskjorta?
… kåren nu finns på Instagram?
Följ @scoutkarenmuho!
… du ska anmäla dig till årets
läger Columbus! Lägerbrev 1 har
skickats ut med den här
tidningen. Det hittas också på
kårens hemsida.
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27-29.3.2015

Vårförläggning för äventyrs- och spejarscouter
Plats: Haukanpesä, Masikkaneimenkuja 2, Vichtis
Transport: Vi hoppas alla kan få skjuts till och från förläggningen. Ta
kontakt om du har svårt att hitta skjuts.
Pris: 25€ Avgiften betalas kontant på förläggningen.
Med: Vanlig förläggningsutrustning (utrustningslista hittas på kårens
hemsida).
Anmälning: Anmäl dig senast den 22.3 genom att ge
anmälningslappen till din ledare. Anmälningslapparna med mer
information delas ut i början av mars och hittas också på kårens
hemsida.
Frågor kan ställas till din egen gruppledare eller till Anton Nilsson
(anton.n(ät)muho.fi).
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Mitt i skogen står en scen. En gitarr hörs i bakgrunden.
Ett par skådespelare står otåligt vid sidan och väntar på
att få uppträda. Någon sjunger. ”Trampa på gasen och
lätta ankar, sätt inunder pannan fyr…” Ridån går upp!
Välkomna till

Teater MuHö
Vargungeförläggning 24-25.4

Plats: Scoutstugan Mörrimöykky i Noux
Börjar: Förläggningen börjar kl. 18 på fredag. Middag serveras på
fredag kväll. Vi hoppas vargungarna kan få skjuts till och från
förläggningen. Ta kontakt om ni har problem att hitta skjuts. Stugans
adress är Ruuhijärvivägen 11. Vid vägen möts ni av ledare.
Slutar: På lördag ordnar vargungarna en teaterföreställning som alla
föräldrar är välkomna till! Föreställningen börjar kl. 16 och håller på ca en
timme, varefter förläggningen avslutas och vargungarna kan komma
med hem.
Pris: 20€. Avgiften betalas kontant på förläggningen.
Frågor: Ta kontakt med Emil af Björkesten (emil(ät)muho.fi).
Anmälning: Anmäla dig genom att fylla i anmälningslappen (delas ut
senare på mötena) och ge till din ledare senast 19.4.
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fantomen
kårförläggning 28-30.11
fredag
Vi kom med buss till Luk och
började packa upp och sen for ut
och sen träffade vi Fantomen
och gjorde hinderbana.
Viggo och Amos
lördag
Vi vaknade och gick ut. Ute
spelade vi fotboll och gjorde
upp eld. Sen kom vi in och åt
lunch och bakade pepparkakor.

vi för att packa och för att äta
morgon-mål.

Äventyrs- och spejar-scouterna

Sedan började programmet. Vi

var på p-rådd.

delades upp i två grupper, ena
gick med Anton och Linnea och

Minea

övade 1-hjälp och andra gick för
att öva på knopar med Emil x2.

söndag
Sista

dagen

förläggningen

på

Fantomen-

vaknade

alla

äventyrs- och spejarscouter och

Sedan började vi att städa, det
tog en liten stund att bestämma
vem som skulle städa WC:na!

trodde att klockan var 5 på mor-

Vid morgonmålet kom förresten

gonen. Sen märkte vi att klockan

Fantomen och vi öppnade första

egentligen var 08.20! Vi fick sova

luckan i adventskalendern!

längre jippie!! Sedan kom Emil

Fantomen-förläggningen

och väckte oss. Vi gick ut för att

jätte bra.

ha ”morgonjumppa”. Sedan gick

Stella

var

MuHö-info 2/2014
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julfest
12.12

Vi började med att sätta ner
oss och titta på filmer och
bilder

från

sommarens

Atlantis-läger och andra scoutevenemang MuHö var med
på. Efter det så fick vi alla
tomte och världen märket. Ina
sålde helt för mycket märken!
Sen var det dags för mat, det
fanns gröt, pepparkakor och
julstjärnor, som dricka fanns
det såklart glögg. Efter maten
fanns det tid att prata och
såklart köpa MuHö lotterna.
Tillslut

så

dök

den

legendariska julgubben, och
före via alla gått hem så hade
vi alla fått en julklapp.
Blixtarna
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ledarstadsmanöver
14.10
MuHö deltog med ett lag som
utmanade Helsingfors kårerna i den
årliga Ledarstadsmanövern. Vi var
två personer i laget. Jag och Emil.
Starten var vid de tre smederna
utanför Stockmann. De var 7
andra

lag

med

oss

på

startlinjen. Vi fick brev när
starten

gick.

Inne

brevet fanns massor
med ledtrådar till
kontroller som var
runt om Helsing–
fors centrum. 19
kontroller!

Man

skulle hinna göra
så

många

som

möjligt på 2h. Vi
startade

iväg

till

vår första kontroll
och kom fram
som

första

laget till den,
dock med lite
tur på vägen.
Men det är inte
relevant.

i

Uppgiften var att en skulle bygga
en

legofigur

som

den

andra

förklarar till den. Så jag förklarade
åt Emil. Jag trodde att de gick helt
super bra, men när jag
fick se vad Emil hade
byggt

efter

mina

förklaringar

började

jag

Nå

skratta.
kanske

vi

borde

öva lite mera
på det konsta–
terade vi. Men
inte

hade

vi

tid, det var ju
ändå

en

tävling med
begränsad
tid.

Vi

kollade
brevet

på
igen

och på ledtråd–
arna. Ett nummer
fanns som ledtråd, numret
till

danska
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ambassaden. Vi sprang dit och där

uppgifterna för man måste fundera

var vår nästa kontroll som tog typ

riktigt ordentligt. Efter det for vi till

30 sekunder att göra tack vare

några till kontroller och sen var det

Emils snabba läsande.

dags att hitta sin väg till mål före

Det fanns även en adress som
ledtråd. Vi sökte upp den. Det var
en källare, nere i källaren var 5 st
legogubbar gömda. Vi skulle rita en
karta och märka ut var de var. De
var sjukt svårt i början men när man
hittat första gick det bettre. Tror vi
hitta 4 av 5 gubbar. Det roligaste
med den kontrollen var att skrämma
andra lag i den mörka källaren :D.
Vi kom upp från källaren men glada
miner eller iallafall jag kom ;). Nästa
kontroll som vi for till hade som
ledtråd

"Nationalfågeln

har

medicin"

Emil

bra

som

är

allmänbildad visste direkt var det

tiden tog slut. Vi kom till mål och vi
satt där och tala ihop oss med de
andra lagerna under tiden poängen
räknades ihop. Spänningen steg när
de börja räkna upp vem blev vad! Vi
blev inte 8, inte 7, inte 6 och inte
heller 5 men sedan nämndes vårt
namn. Vi blev 4. Bara några små
poäng efter de som blev andra och
tredje. Men vi var nöjda med vår
placering! De var ett super bra
planerat

evenemang

rekommenderar att alla deltar som
har en chans att göra det! Nästa
gång MuHö deltar med ett lag skal
vi placera oss bland top tre ;D

var det var så vi tog och sprang dit.
Det fanns ett papper och man
skulle ena visa mediciner till olika

och

Anton N.

syndrom. De var en av de svårare

Ledare, vill du tävla mer? Sök och
finn ordnas på Kristi Himmelsfärdsdag.
Alla skattjakter du har varit med om
har bara varit övning för det här. Kom
med och visa att MuHö är bäst. Och för
att njuta av en varm majnatt.
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kårstyrelsen 2015
1. Vad är ditt uppdrag i kårens

innehåller bland annat kompass,

styrelse?

surre, plåster, tändstickor och

2. Varför är du scout?

linkkare, vilken jag alltid kommer

3. Vad är ditt bästa scoutminne?

ihåg att packa

4. Vilken är den viktigaste

med.

scoutprylen?

Patricia
Hanna

”Patte”

Hedengren,

Grimm, 20

22

1. Vicekårchef

1. Kårchef,

med evene-

får kontaktas

mangsansvar.

när som helst

Mig kan man

det behövs

kontakta när

2. Vänner,

som helst! Speciellt om man undrar

nya

något över evenemang eller annat i

erfarenheter, utamningar

den kategorin.

3. Sommarlägret Troja -05. Det var

2. Känns som jag alltid varit scout!

det för mig bästa scoutlägret, men

Min scouting började samtidigt då

huippu program och massor minnen.

min syster började, även om jag var

Jag hade haft tre superjobbiga

liiiite för ung. Sedan dess har

patrullungar redan under ett år, och

scoutingen alltid varit en del av mitt

nu hade vi äntligen lärt oss att

liv och kommer nog alltid att vara

samarbeta som ett bra team som

det!

vann alla tre tävlingarna på lägret.

3. Expedition MuHö, det var mitt

4. Scouthalsduken borde man väl

första sommarläger!

svara, men eftersom den till och med

4. Det är nog halsduken, men ifall jag

ibland blivit hemma, så måste jag

skulle välja något annat är det nog

nog erkänna att min viktigaste

min ihopfällbara stol, den är pink och

scoutpryl är en liten bag som

har ett muggställ!

MuHö-info 2/2014

13	
  

Andreas

man får med andra scouter. Men

"Andu"

också för det häftiga programen vi

Johansson,

ordnar och får uppleva i scouterna!

22

3. Spejarscoutlägret FisscFjäll 2010

1. Ekonom

4. Bra vandringsskor!

2. Jag är

Matias

scout för att

”Matte”

jag vill

Koskela, 19

utmana mig

1. Ledamot

själv, och

2. Jag får en

träffa vänner.

möjlighet att

3.
Finnjamboreen Kilke 2010
4. Sissipuukko

förverkliga
saker som inte
annars varit

Peter

möjliga.

Eklund, 27

3. Mondo 2012

1.Sekreterare

4. Listerine

2. Människorna
som man
träffar
3. Punkkun
4. Jesustejpfilmburk

Emil af
Björkesten,
18
1. Utbildningsansvarig, ser
till att du får

Anton

gå rätt kurser och att du lär dig något

Nilsson, 18

av att vara scout.

1. Min

2. För att få ta av rinkan efter många

uppgift i

timmars vandring, sätta mig ner och

styrelsen är

äta en ordentlig trangiamåltid.

åldersgrup-

3. Hirvas-Lassi, kårens vandring i

perna.

Saariselkä i juni 2011.

2. Jag är scout för att lära känna nya

4. Surrningssnöre, så mycket av det

människor och för gemenskapen som

som möjligt!

MuHö-info 2/2014
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plutos scoutberättelser
Under ett möte i januari skrev vargungeflocken Pluto två scoutberättelser som
en del av spåret redaktören som de gör under våren.

Det var ett scoutläger i Kina. Alla

Det var en gång en scoutblomkruka

sov på Kinamuren. Sen kom en

som följde med på ett scoutläger.

drake som söndrade muren. Sen

Där fanns en trollkarl som trollade

kom superhjälten Oliver och Kalle

krukan till scout. Han måste ta en

och Ricke (Niilo). Sen föll månen ner

paus för han måste gå på WC.

på Kinamuren och superhjältarna

Nästa dag var alla scouters toalett

slo iväg den med en gran. Sen kom

försvunnen. Sen for dom på en resa

dummisen Lukas och förbannade

till Himalaya för att köpa en ny

alla med en blomkruka. Så kom

toalett, men de var slutsålda. Alla

scouten Max och blev raivo på alla.

blev röda i ansiktet för de kunde

Sen kom Lukas och slog Max med

inte gå på wc. De for på läger till en

en gunga. Sen kom Max och

bäck. Sen kom den en bigfoot som

hissade

kom

åt ledaren Nellyläinen. Sen flytta

Ängeln och förde Max till Finland.

dom till Sydafrika och satte upp tält.

Max startade där ett nytt läger som

De arga indianerna jagade iväg

hette Raivo mies. Sen kom det en

dem till Nordamerika. Där grillade

Teddybjörn som tejpa fast sig i

de korv. Det var världens godaste

flaggstången med Max.

korv tills dom upptäckte att det inte

scoutflaggan.

Oliver, Kalle och Niilo

Sen

var korv utan maskar. Maskarna
hade på sig massor med klockor.
Sen blev de trötta och for och sova.
Ricke, Ludvig och Arthur

MuHö-info 2/2014
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delfinernas lekar
Vargungeflocken delfinerna skrev instruktioner till sina favoritlekar så ni också
kan leka dem:

Hutututu

Prinsessan och snuskgubben

(min. 10 pers)

(min. 6 pers)

Man delar sig i två lag. Det ena

Prinsessan och snuskgubben går till

laget väljer en som ska gå till andra

så att man tar ett par. Sedan väljer

lagets sida. När man kommer in på

man

andra lagets sida ska man säga

snuskgubbe. Snuskgubben ska jaga

hutututu så länge man orkar. Alla

prinsessan som springer omkring.

som man rör kommer på ens lag

Om

om man kommer tillbaka och ännu

prinsessan så blir det andra vägen.

säger hela tiden hutututu.

Om prinsessan far till ett par och tar

en

prinsessa

sknuskgubben

och

får

en

fast

fast i ena handen så blir den som är
på andra sidan prinsessa.

Rallibilen
(min. många)
Rallibilen är en lek där man skickar
en ”bil” åt varandra.
1. Man skickar en bil åt höger eller
vänster. – Wroum
2. Man kan bromsa bilen. –njj
3. Man kan skicka tvärs över. –tööt

Kanelbullen
Alla ställer sig i en rad. Och den
som är andra i raden börjar snurra
runt den första. Och alla snurrar sen
och sen ska den första komma ut.

MuHö-info 2/2014
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Kokko Gökmans naturhörna
Hej på er alla läsare! Det är jag som

för att fly undan en tiger!

är biologen Kokko Gökman! I den
här serien tänkte jag presentera

Man vet att knäppgöken är en

djur- eller växtarter som de flesta

flyttfågel som övervintrar någon

inte känner till. Idag skall ni få läsa

annastans än i vårt land. Det är

om

däremot oklart var de övervintrar.

min

favoritfågel,

nämligen

knäppgöken!

De

visa

tvistar

om

det

är

i

Knäppistan eller på Loco-öarna.
Knäppgöken (Cuculus kneppus) är
en fågel i familjen gökar.
Den är således släkt med
muntergöken.

Knäppgökar

kan häcka lite var som helst
men de föredrar gökur! Så
det kan vara en god idé att
på våren hänga sitt gökur
ute på ett träd så kanske en
knäppgök bosätter sig där.
Knäppgöken har fått sitt
namn från dess spektakulära
dans!

Till

skillnad

från

många andra djur dansar
inte knäppgöken bara för att
imponera på en potentiell
partner utan kan dansa i de
mest underliga situationer.
Det ryktas om en särskilt
knäpp

knäppgök

som

började dansa vals istället

Länge var det också oklart vad

MuHö-info 2/2014
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knäppgökarna gör om nätterna.
Man ser dem på dagen men så på

Nu när vi börjar gå mot våren kan

natten är de borta! Vart tar de

det hända att du har turen att stöta

vägen?

som

på en knäppgök i skogen! I nästa

professorerna har grubblat på länge

nummer av MuHö-info skall jag

men

svaret!

berätta om nåt annat djur som du

Knäppgökarna gillar ju att dansa så

inte känner till, kanske det blir

de tillbringar nätterna tillsammans

pokermesen eller fisken lejonöga!

med flockar av rockstarar som

Vi hörs!

spelar

Det
nu

musik

är

en

har

fråga
de

nätterna

långa.

Rockstararna har släppt flera skivor
av sin musik, mest känd är nog
kräftskivan.

I juni är det dags för Fisscs
utbildningsläger INDABA på
Partiopoukama i Borgå för alla
rovrar och ledare. Ute123, KoGi,
scoutledargrundutbildning, FHJ1,
åldersgruppsansvarigutbildning,
instruktörskurs, äventyrspedagogik… Kåren betalar en del av nästan
alla deltagaravgifter. Tala med Emil
om du funderar på vilken kurs du
borde gå. Mer info i Facebookevenemanget. s.a.d. 15.3.

Kokko
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sportnyheter
Första

veckoslutet

i

januari

jämn främst på grund av Emil och

träffades kårens ledare på TF:s

Antons

sportstuga

i

Under

kommer inte ihåg resultaten av

veckoslutet

planerades

bland

de två första ronderna (kanske för

och

att jag har ett minne av att mitt

under

lag förlorade första ronden?) men

Efterjulbastun gick också den

de två sista ronderna blev helt

ytterst

legendariska!

annat

vårens

sommarlägret.

Noux.

verksamhet
Men

spännande

Mannegolf-

fina

golfsvingar.

Jag

turnéen av stapeln och det är ju
mycket roligare än planerande

Nu var det dags att ta sig upp

inomhus! I år deltog två lag i

tillbaka på berget och sedan

golftävlingen som spelas med

tillbaka till stugan. Vi kämpade

tennisboll ute i skogen. Banan

heroiskt och kom först upp på

gick ned från ett berg genom

berget

skogen

mossa,

studerade blåbärsriset nedanför

käppar, ris och allt annat man

berget. Vårt lag kom först till

brukar hitta i skogen) till en stor

målet och i sista ronden tog vi en

sten som skymtade djupt inne i

fin ledning genast från början då

urskogen.

Anton slog bollen så att den

(via

stubbar,

medan

Hannas

lag

vackert rullade framåt på klippan
Första

lag

(utan att rulla ned i sjön). Därifrån

resulterade att bollen rullade ned

var segern lätt, några slag och

i en stor hög av kvistar. Det var

*tjoff* bollen träffade stugans

minst sagt aningen kvistigt att få

vägg som var sista målet!

ut

slaget

bollen

ur

i

mitt

kvistarna

(det

kostade oss cirka 3 slag) men
första ronden blev ändå väldigt

Jon
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allt från Paintball, slow fashion till
elefantfotboll

och

padling,

så

Kapten Nattvakt hade mycket och
välja emellan. Före evenemanget
fick

man

fylla

i

ett

par

av

aktiviteterna som man ville delta på,
och sen satt nån på scoutstationoen
med rynkor i pannan och pussla
ihop listorna.

Kapten Nattvakts äventyr i
Karis 25-16.10
i

som lät bra att kunna förbättra på
sin

Rover- och ledardagarna ordnades i
Karis

För honom valdes slow fashion,

sammanband

med

hemliga

alter

ego

och

elefantfotboll, ifall han någonsin
måste

vinna

något

massivt

höstmötet, och minst en sällsam

däggdjur i en lagbaserad bollsport.

filur deltog. En tidig lördagmorgon

Väl framme hoppade dom ut vid en

tog han och packade sin mantel
och Atlantis-mössa i väskan och tog
den

gemensamma

bussen från Helsingfors som så många
andra
umgick

ledare,

och

med

sina

kompisar han träffat i
sin alter ego som en
vanlig MuHö-ledare.
Så Myki Betär, så
hette de på karis,
roverdagarna

och

ledar-

alltså.

programmet

På

fanns

skola

var

scoutledarna

från

österbotten redan hade övernatta
på, och han skulle ha
som vaktområde följande natt. Han gick in
tillsammans med alla
andra

och

registera

sig och valde ett klassrum från listan var han
sku

sova

på

och

skuttade vidare till frukosten

som

framme

i

var
övre-

våningens gymnastiksal.

Ett

lokalt

duo
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När lunchen var väl nere i
maggroparna bytte han
kläder för att sporta med
elefanter, och en grupp
med mycket fler män gick
iväg.

Framme

vid

en

annan skola kom det fram
att han missförstått spelet
i

fråga,

och

innefotboll

det
med

var
en

massivgrå studsboll som
man spela med. Många
skratt, språng och mål
spred live-musik från scenen till det

senare sprang en för ivrig ledare in

lättsamma skaran som samlats.

med pannan i väggen och fick ett

Cirka en timme senare blev det
dags att förbereda sig för sin
aktivitet och kaptenen vår hade
slow fashion. Gruppen gick till Karis
centrum var de satt sig för en
föreläsning

om

hur

man

inte

sår, och alla hoppade fram för att
sköta om honom, i sann hjälteanda.
Efter en stund blev det bättre men
han fick skjuts till sjukhuset för
säkerhets skull, och resten spela
lycket lugnare resten av spelet.

behöver köpa nya kläder hela tiden

Tillbaka på skolan blev det middag

utan det finns gamla också som går

och senare Atlantis lägersläckning,

att hitta på loppis och dyligt. Efter

var en sista del av lägerskådespelet

det for gruppen ut på stan och

utspela sig. Skecher, tacktal och

kämpande med gamla tanter om

mumsbitar senare spelade musiken

bästa tröjorna och specifika billiga

i salen och det delades ut Atlantis-

dricksglas.

tröjor och annat som inte hade sålts

En

ledare

från

Helsingfors hitta en snygg läder-

tidigare,

så

Kapten

Nattvakt

rock, annars var det inte napp, så

nappade åt sig ett par stycken

folket gick tillbaka till skolan för

tröjor. När kvällen blev senare

lunch och socialsiera med resten.

glesnade folkmängden och åkte
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chipsen på borden. Det var dags att

högsta hugg fick han påminna om

byta till sin dräkt då de flesta sover.

att folk sov i närheten för sista

Med en ljusröd filt som mantel,
Atlantis-mössa på huvudet, en Buff
över

munnen,

en

stor

maglite

ficklampa och sin kapten nattvakt
skylt på bröstet försvann han in i
skolans korridorer för att hitta sin
sidekick Bobo, en kortare isbjörnsnalle. För att skolan vanligen inte
var menat att sova i så var det
brandvarnare tejpade i alla klassrum
det sovs i och hade anlitat Kapten
Nattvakt för att trippa i skolans

skaran

nattaktiva

ledare.

Några

ledare hade bebisar med sig och
vaknade under vår hjältes vakande
öga, men han hittade nappflaskor
och mammor i mörkret. Ett par var i
korridorerna senare med ficklampan
och Bobo och slutligen började det
gry, en ny morgon, och det var
dags att byta till sit alter ego och gå
på Karis gator som en vanlig man.
Kapten Nattvakt /Andu

skuggor för att se att allt gick bra

Epilog

till. Han tig sina rundor, alla var

Följande dag steg flyttade sig alla

trygga, inte ens de ökända Karismafian

våga

skolan som

samla
dom

sig

utanför

enligt rycken

brukade göra medd sina mopon
och energidrickor, vår Kapten tog
flera var under natten ute för att
försäkra sig om saken. En MuHöledare smög sig klumpit ut med en
följeslagare för att köra bil, och han
släppte in dom nån timme senare.
Hanna satt med några andra ledare
och funderade in på småtimmarna
över ett budgetförslag till söndagens

höstmöte,

och

Kapten

Nattvakt lät dom krama Bobo så att
dom skulle orka lite till. Med Bobo i

de ledare Kapten Nattvakt vaktat till
en biosalong i Karis centrum. Där
hölls nämligen FiSScs höstmöte
2014. Under mötet valdes en ny
scoutchef

och

medlemmar

i

några

nya

förbundsstyrelsen.

Trots MuHös försök att minska
medlemsavgiftshöjningen

bestäm-

des det att det blir fem euro dyrare
att vara scout de två följande åren.
Däremot
2016,

flyttades

vilket

FiSScFjäll

betyder

att

till
alla

spejarscouter bara behöver vänta
ett år på det, och dessutom har
möjlighet

till

två

lägerupplevelser nästa år.

fantastiska
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den fasansfulla snökossan
vinterhajk 31.1-1.2
Hajken började på lördagen kl: 9.30

vi i årdning till natten. Det var kaos

vid Esbo centrum. Vi köpte mat från

en vääääldigt lång stund. Sedan

K-market i våra patruller. Sedan

kom ledarna och tystade oss ner.

åkte vi med buss nummer 85 till
noux. Vi gick 3 km till första platsen

Kaminvakterna var:

där vi gjorde lunch. Sedan började

11.00-00.30: Alexander & Toni

vi gå till mustalampi.När vi kom dit

00.30-2.00: Rufus, Arthur & Kasper

letade vi upp en bra plats för tältet.

02.00-03.30: Stella & Nadja

Sen delades vi i grupper och gjorde

03.30-04.30: Artur & Ledare

olika öp program. Vi satte upp

04.30-06.00: Nicke & Anton

tältet och hämtade ved.Till middag

06.00-07.30: Hillevi och Ina

åt vi lax och potatis. Det tog lång
tid. Sedan chillade vi. Sedan gjorde

Stella och Nadja
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vad är
kuksa?
Finlands Scouter har
sedan några månader
tillbaka ett nytt medlemsregister.

Det

skiljer

sig

från

det

gamla

på

flera

sätt, men

det

viktigaste är att det är menat för
alla, och inte bara kårsekreteraren.
För att komma in på Kuksa går du
in på kuksa.partio.fi. Då kommer du
till inloggningssidan där du kan
skapa ett ScoutID. För det behöver
du ditt medlemsnummer, som du
hittar på ditt medlemskort från förra
året, eller, om du inte hittar/har fått
det, får av Peter om du mejlar
honom och ber snällt.
När du har loggat in kan du klicka
på Kontaktuppgifter. Det lönar sig
att titta på den sidan och kolla att
allt är rätt! Om info inte alltid
kommer fram till dig finns orsaken
antagligen på den här sidan.
Under fliken Medlemskap kan du
klicka på Skriv ut medlemskort.
Du kommer nämligen inte att få

något medlemskort hemskickat i år,
utan det som skrivits ut från Kuksa
räcker för att få rabatt i scoutbutikerna och alla andra medlemsförmåner.
Explorerscouter

och

äldre

kan

dessutom anmäla sig till FiSScs och
FS kurser och evenemang med
hjälp av Kuksa och behöver inte
längre be utbildningsansvariga göra
det varje gång. Det gör man via en
länk som hittas på evenemangets
sida på scout.fi. Yngre scouter
anmäler sig fortfarande via sin
ledare.
Kuksa

ger

oss

en

massa

nya

möjligheter och nytt händer hela
tiden. Snart kanske du kan använda
Kuksa för att anmäla dig till kårens
evenemang också!
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understödande medlemmar
Vill du stöda kårens verksamhet,

man

men inte själv vara aktiv scout?

scoutförmåner eller scoutförsäkring.

Betalar du gärna några tior om året

En

till kåren, men inte till förbundet?

MuHö-info och annan kårinfo via

Sedan november har det funnits
möjlighet

att

understöda

Scoutkåren

MuHös

genom

registrera

att

verksamhet
sig

som

inte

längre

understödande

rätt
medlem

till
får

olika medier, har rätt att delta i
kårens evenemang och har närvarooch

yttranderätt

på

medlems-

mötena.

understödande medlem i kåren. En

Vill du bli understödande medlem?

understödande

till

Ta kontakt med kårekonom Andu

exempel vara en familjemedlem

eller -sekreterare Peter (kontaktupp-

eller en gammal scout som vill hålla

gifter på insidan av bakpärmen)!

kvar

2015

kontakten

medlem

till

kan

kåren

och

understöda dess verksamhet.
Som understödande medlem är
man enbart medlem i kåren, inte i
scoutförbundet, och således har

är

medlemsavgiften

understödande

medlemmar

för
30€.

Den används oavkortat för
att

upprätthålla

kårens

verksamhet.

sählyturnering 15.3
Den 15 mars är det dags att plocka fram sählyklubban, skorna och
vattenflaskan, sätta på sig en MuHö-spelskjorta och ta sig till Ratiopharm
Arena. Där spelas Päpas (tidigare EPT:s) sählyturnering. Och I år ska
MuHö vinna! Inga förhandskunskaper I sähly krävs, alla spejarscouter och
äldre som kan springa runt på en plan är välkomna. Alla som inte vill
springa på plan är förresten också välkomna, vi behöver ju en hejarklack!
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Har du alltid tittat längtansfullt på de mossgröna
tröjorna ledarna har på sig på scoutevenemang? Vill
du också ha någonstans att sy dina märken? Letar du
efter det perfekta lägerplagget för en muhöit?

Nu kan du äntligen beställa en kårskjorta igen!
Kårskjortan är en grön ”peltipaita” med vår kossalogo på ryggen.
Den är bekväm och håller i måånga år (fråga fast våra äldre ledare,
många av dem har haft sina i tjugo år)! På kårens hemsida hittar du
ett formulär för att anmäla intresse för kårskjorta. Om vi får ihop
tillräckligt många intresseanmälningar under våren gör vi en
beställning, förhoppningsvis så att skjortorna hinner till sommarens
läger!
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Scoutkåren MuHö – våren 2015
Styrelse
Kårchef
Vicekårchef
Sekreterare
Ekonom
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hanna Hedengren
Patricia Grimm
Peter Eklund
Andreas Johansson
Matias Koskela
Emil af Björkesten
Anton Nilsson

Gruppledare
Blixtarna&FruktsalladAnton Nilsson
Emil af Björkesten
Anton Eriksson
Delfinerna&Pluto Julia Lönnfeldt
Nelly Baumgartner
Linnea Aganimov
Celinn Westerholm
Kakaobönorna
Emil Nyman

Övriga funktionärer
Stugfogde
Materialansvarig
Keikkaansvarig
Webmaster

Annika Rajala
Anton Eriksson
Gunilla Edelmann
Emil af Björkesten
Andreas Johansson

Annat användbart
Grottan
Kontonummer
Hemsida

	
  

Västerporten 1D, 02210 Esbo
FI13 4055 1020 2833 74
www.muho.fi

vårmöteskallelse
Scoutkåren MuHö r.f. kallar härmed alla medlemmar
till stadgeenligt vårmöte tisdag 3.3.2014 klockan
18.00 i Grottan, Västerporten 1 D.
På vårmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande och konstaterande av dess laglighet och beslutsförhet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare för mötet.
4. Val av två rösträknare för mötet.
5. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse samt bokslut för det gångna
året.
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Övriga ärenden.
9. Mötets avslutande.
På kårens möten har varje medlem som fyllt 15 år en
röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid lika
röstetal avgör ordförandens röst, eller vid val lottning.

	
  

