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Bilaga till Finlands Svenska Scouters verksamhetsplan 2019, godkänd av höstmötet 28.10.2018 

FINLANDS SCOUTERS 
LANDSOMFATTANDE SVENSKSPRÅKIGA 
VERKSAMHET 2019 

INLEDNING 

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands 
Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP-FS). I enlighet med samarbetsavtalet 
följer planen SP-FS strategi. 
 
Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet är en del av Finlands Svenska Scouters 
verksamhetsplan 2019 och Finlands Scouters verksamhetsplan 2019. De olika åtgärderna vi föreslår att förverkligas 
tvåspråkigt eller som skilda insatser på svenska är i enlighet med SP-FS åtgärder för verksamheten 2019. Detta är en 
sammanfattning på åtgärderna inom ramen för den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten och kompletterar 
FiSSc egen verksamhetsplan för 2019. De olika åtgärderna följs upp av förbundsstyrelsen längs med året och justeras 
enligt behov då ny information förutsätter det. 

 

VERKSAMHETEN 2019 

Åtgärderna för att förverkliga landsomfattande svenskspråkig verksamhet grupperas här enligt verksamhetsområdena 
inom Finlands Scouter. 
 
Förbundets ledning (järjestön johto) 

• Vi utnyttjar och sprider information om det de nationella kompetenscentren inom det riksomfattande 
ungdomsarbetet tar fram 

• Vi deltar i den gemensamma digitala marknadsföringssatsningen som koordineras av Finlands Scouter och 
förverkligar innehållet på svenska till lämpliga delar 

• Vi koordinerar förbundets åtgärder för tillväxt och ser till att lärdomar från 100 nya sätt att scouta projektet 
förverkligas i verksamheten 

 
Kårstöd (aluetyö) 

• Vi tar i bruk minimikriterierna för scoutverksamhet och det nya kvalitetsverktyget för kårverksamhet 
• Vi arrangerar en coachutbildning och marknadsför de finskspråkiga coachutbildningarna 
• Vi stöder chefstrion och lyfter upp triomodellen 
• Vi sammanställer stödmaterial för coachernas arbete, ser över existerande material och översätter sådant som 

kompletterar vårt eget 
• Vi översätter de uppdaterade uppdragskorten för chefstrion 
• Vi synliggör olika sätt att vara med i scouterna 
• Vi sprider metoder och tips för hur man kan skapa en mera tillgänglig verksamhet 

 
Internationellt (kansainväliset yhteydet) 

• Vi marknadsför satsningar som European Scout Jamboree 2020 och Explorer Belt 2019. 
• Vi stöder de svenskspråkiga deltagarna på Jamboreen i USA 2019 enligt behov 

 
Program (partiokasvatus) 

• Vi utvecklar det digitala scoutprogrammet och tar i bruk elektroniska aktivitetskort 
• Vi arrangerar sjöutbildningar 
• Vi utvecklar den andliga fostran i scoutprogrammet på svenska 
• Vi utvecklar äventyrsscoutprogrammet på svenska 
• Vi deltar i förverkligandet av det nationella explorerevenemanget Explo 
• Vi stöder programchefer och programcoacher 

 
Ekonomi (talous) 
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• Vi deltar i utvecklingen av scouternas informationssystem (Kuksa, Scout-ID och O365) 
• Vi ser till att vår verksamhet fungerar i enlighet med GDPR samt erbjuder kårerna stöd och utbildning i 

dataskyddsfrågor 
• Vi deltar i utvecklingen av adventskalenderkampanjen och förverkligar kampanjen på svenska 

 
Ledarstöd och utbildning (vapaaehtoistuki) 

• Vi fortsätter att utveckla och implementera scoutingens ledarskapsuppfattning på svenska 
• Vi marknadsför TG-utbildningar på svenska 
• Vi stöder kårer att ta emot nya vuxna i verksamheten 
• Vi utvecklar handslaget, t.ex. så att det finns modeller för grupphandslag 
• Vi deltar i utvecklingen av HR-modulerna i Kuksa 
• Vi stärker trygghetspersonens roll och uppdrag 
• Vi ser till att de uppdaterade säkerhetsmodulerna i utbildningssystemet finns på svenska 

 
Kommunikation och marknadsföring (viestintä ja markkinointi) 

• Vi förverkligar den gemensamma nationella satsningen för synlighet på svenska 
• Vi utvecklar innehållet på nya scout.fi 
• Vi upprätthåller scouternas materialbank på svenska 
• Vi gör en vuxenrekryteringskampanj under scoutveckan på svenska 
• Vi förverkligar förskole- och skolkampanjerna på svenska 
• Vi sparrar förbundets andra verksamhetsområden i kommunikation och marknadsföring 

 
Samhälle (yhteiskuntasuhteet) 

• Vi gör påverkansarbete inför riksdagsvalet på svenska, i enlighet med Finlands Scouters målsättningar för 
valet 

• Vi upprätthåller kontakt med beslutsfattare inom Borgå stift 
• Vi tar aktivt ställning för öppenhet och mångfald t.ex. genom att koordinera deltagande i Prideparader på olika 

orter i Svenskfinland 
• Vi förtydligar spelreglerna för partnerskap och samarbeten inom scouterna på svenska, så att speciellt etiska 

principer och mål för hållbarhet läggs uppmärksammas i samarbeten 
• Vi stöder kårerna i att skapa och upprätthålla samarbeten och bygga partnerskap, speciellt med viktiga 

referensgrupper som t.ex. kommunen och församlingen 

 

BUDGET 

Den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten finansieras delvis med stöd av ett understöd från 
centralorganisationen till Finlands Svenska Scouter, i enlighet med det gällande samarbetsavtalet. 
Grundfinansieringssumman för 2019 är enligt budget 373 727 euro. Summan justeras mot förverkligade kostnader i FS 
i slutet av budgetåret. I Finlands Scouters budget fördelas helhetssumman på de olika verksamhetsområdena enligt: 
 

Verksamhetsområde Fördelning Relativ andel 

Utbildning - 44 847 €  12 % 
Program - 44 847 €  12 % 
Kårstöd - 44 847 €  12 % 
Kommunikation - 74 74ä6 €  20 % 
Organisationsverksamhet - 82 220 €  22 % 
Ekonomi- och medelanskaffning - 82 220 €  22 % 
 TOTALT - 373 727 €  100 % 

 
För år 2019 har Finlands Scouter inte initierat skilda projektunderstöd. 


