Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen
Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung
Gustaf V:s 90-årsfond
Här kommer en rapport från vår studieresa vi gjorde med syfte att få igång ett utbyte mellan 4H och
lära oss om kultur- och skogshistoria genom geocaching. Rapporten är skriven i en dagboksform.
4 personer var vi i planeringsgruppen som hade en träff innan avfärd. Vi delade upp
arbetsuppgifterna mellan oss och hade en ”hemlig” Facebookgrupp där all planering lades upp under
planeringstiden.
När vårat förarbete var klart så hade vi en ”öppen” Facebookgrupp för alla som var anmälda på
resan. I den gruppen hade vi gjort en packlista, schema och upplägg. Frågor från deltagare kunde
ställas där. Facebookgruppen användes även efter resan då vi la ut en lista med samtliga cacher vi tog
och en lista på vilka projektfonder man kan söka ifrån.

Dagbok med bilder från respektive dag:
Onsdag 16/4:
Dags för avfärd! Vi blev 12 stycken ledare från olika avdelningar inom organisationen som åkte iväg.
Vi samlades på Arlanda kl 19 och åt middag medan vi väntade på att flyget skulle avgå. När vi kom
fram i Helsingfors blev första natten i anslutning till flygplatsen.

Torsdag 17/4:
Vi hämtade ut våra hyrbussar och åkte till vårt Svensk- Finska 4H besök inne i Helsingfors. I Finland är
det anställda som skötter 4H-gårdarna och när vi var där under påsken så var flera lediga, därför blev
vårat möte på deras centralkansli i Helsingfors inte inte på en gård.
Svensk-Finska 4H är en tvåspråkig organisation som har 20 föreningar i 38 kommuner med
centralkansli i Helsingfors och sidokansli i Vasa. Det finns ca 4 500 ungdomsmedlemmar och staten
reserverar 40 miljoner av budgeten åt 4H verksamhet!

I varje förening finns det en person som är anställd, totalt 20 anställda ute i avdelningarna. Att ha en
anställd i varje förening ger en trygghet för medlemmarna och en kontinutet i verksamheten.
Grunden med Svensk- Finska 4H är att fostra samhällets barn till att bli företagsamma och
självständiga. Vi bjöd in dem till att besöka oss i Sverige.
Emil hade ett kurspass på kvällen om vad geocaching är för något och hur det går till.

Stannade och tog en paus vid en sjö.

Fredag 18/4:
Idag stod geocaching på schemat, med syfte att uppleva Finska Karelens kultur och skogsbruk. Vi
började dagen med att göra en bana kring boendet så att deltagarna fick lära sig hur GPS:en fungerar
och hur cacherna kan hittas och se ut.
Vi tog bilarna och rullade norrut för att geocacha ännu mera.
Per hade kurspass på kvällen om Skog och Ungdoms organisation.

Geocachingbana kring hotellet.

Kurspass på kvällen- grupparbete.

Lördag 19/4:
Geocaching även idag! Idag gick vi en promenad upp på ett fint berg med utsikt, där gjorde vi mat på
stormkök och tog bilder.
Senare på dagen loggade vi cacher som låg längs en stor väg in till Helsingfors som finländarna har
skyddat med bunkrar, om fiender skulle rulla den vägen rakt in till huvudstaden.
På kvällen lånade vi ett konferensrum och Per hade ett kurspass om hur man söker projekt och vad
man ska tänka på. Han gav ut material i vår gemensamma Facebookgrupp på fonder och stipendier
man kan söka.

Geocaching vid utsikt och sen åkte vi till en grotta.

Geocaching med kulturhistoria- pannlampa på!

Bilden till höger med spetsiga stenar är gamla stridsvagnshinder.
Bilden till vänster är en välgjord geocach som vi hittade.

Söndag 20/4:
Mot Helsingfors och hemfärd. Vi avslutade resan med att åka båt till Sverige. På båten åt vi buffé
tillsammans.

Måndag 21/4:
Tillbaka i Sverige och respektive deltagare åkte hem med sin anslutningsbuss. Alla var nöjda och vi
fick bra respons på resan. Kul att vi kunde kombinera så mycket av krigets historia med hjälp av
geocaching. Det som var svårt var när beskrivningen om cacherna var på finska...vissa fanns som tur
va även på engelska.
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