
Helsingfors, Jakobstad, Vasa, Åbo

SCOUTLEDARTRÄFFAR 27.4.2019
FINLANDS SVENSKA SCOUTER



På programmet
VÄLKOMMEN!!

10.00 Hälsningar från styrelsen: 

– Vem är vi? Vad gör vi?

– Aktuellt i förbundet

– Är DU pigg på nya utmaningar? 

10.30 Info från de anställda

– Nya webbsidor

– Exit-undersökning

– Händelsekalender 2020

Bensträckare

11.30 Adventskalenderkampanjen 2019

12.15 Lunch + aktiviteter

13.15 Mångfald och trivsel

– Plan för respektfullt beteende & 

Jämlikhetsplan

– Gruppövning om trivsel och trygghet

Paus

14.30 Kårstödsgruppen (30+30min)

– Kårernas rekryerfarenheter

– Rekrytera: steg för steg

Tack och hej!



Förbundsstyrelsen / Scoutledarträff 27.4.2019

VAD HÄNDER JUST NU I FÖRBUNDET?



VEM ÄR FÖRBUNDSSTYRELSEN?

VAD GÖR VI PÅ RIKTIGT?



SCOUTCHEF

Victor Spiby
27 år, från Helsingfors

Jobbar på eftis

Helsingfors KFUK/M Scouter

Leder styrelsens arbete och representerar förbundet utåt

Också med i välkommengruppen och logoarbetsgruppen

Scoutråd och medlem i FS arbetsgrupp om scoutingens 
medlemskapsuppfattning (jäsenyyskäsitys)

Materialförvaltare i kåren

Folk har svårt att uttala mitt efternamn



VICE SCOUTCHEF
Daniela Karlsson

27 årig juridik studerande med gradun kvar.

Hemkår: Kyrkslätt Scouter

Arbetar med internationell personbeskattning

Flyttade för ca två månader sen hem från Indien, där 
jag volontärarbetade i sex månader (och scoutade på distans)

Samhällsgruppens viceordförande. Vi arbetar med bland annat 
olika val (Riksdagsval, EU), Stafettkarnevalen, samarbeten och 
partnerskap, adventskalendern och Pride

Arbetar med verksamhetsplanen 2020

Leder tillsammans med Emil logo förnyelse projektet

Styrelsekontaktperson med Matilda och Alle till förbundsläger 
stabstrion

Leder tillsammans med Victor Välkommengruppens arbete



KOMMUNIKATION

Emil Warras
24 år (fyller 25 i övermorgon!)

Studerar till Ekonom vid Åbo Akademi, för 
tillfället på utbyte (ännu en månad) i 
Frankrike

Vice ordförande för 
Kommunikationsgruppen

Med i Logo- och halsduksarbetsgruppen

Leder Kommunikationsstrategi 
arbetsgruppen

Med i två kårer: Munksnäs Spejarna & 
Koffan

Gillar segling, förläggningar o 
papperscouting



KÅRSTÖD
Mikaela ”Mixo” 
Korin-Niemi

30 årig Åbobo med Åbo Vildar som hemkår

Jobbar som gymnasielärare i biologi och 
geografi

Vice ordförande i kårstödsgruppen

Är också med i Välkommengruppen och 
fungerar som scoutråd

Älskar att vara ute till skogs eller på sjön, att 
läsa romaner och att visionera kring hur 
scoutingen kan förändra världen



LEDARSTÖD
Alexandra ”Alle” 
Lindahl

Min hemkår är Sjöcoutkåren Stormfågeln i 
Esbo där jag tidigare var kårchef och nu 
fungerar som explorerlots

Fungerar som vice ordförande i 
ledarstödsgruppen där vi jobbar med 
ledarvård, vuxenrekrytering, psykisk första 
hjälp och ledarskapsfrågor

Sitter även med i Roverscout- och 
ledardagar staben

Till vardags jobbar jag med utbildning och 
bemanning på ett rederi och på fritiden är 
jag helst ute på havet



MÅNGFALD

Matilda Wenman
23 år, hemma från Helsingfors

Kårchef för Helsingfors Scoutkår Spanarna

Jobbar som skolassistent och försöker hitta 

motivation till att fortsätta studera pedagogik

Vice ordförande för mångfaldsgruppen

Med i Välkommengruppen och FS sisuscouting-

nätverk

Mångfaldsgruppen jobbar just nu mycket med 
scoutkompis, pride, jämlikhetsplansfunderingar 

och utbildningsvisioner

Älskar äventyr i naturen och dåliga skämt!



PROGRAM

Jockum Lundsten
25år gammal (ung), bor i Åbo

Utbildad Sjökapten, jobbar på VTS:en i Åbo

Vice Ordförande i Programgruppen

Med i arbetsgruppen som jobbar för en ny 
grundstadga för Finlands Scouter

Vice-kårchef & Programansvarig i egen kår; 
St. Simons Sjöfararna i Pargas

Segling & Vandring är favoritscoutingen 
(efter pappersscouting)

Programgruppen jobbar för tillfället flitigast 
med Explo 2019 / Programsatsningen 2019.



UTBILDNING

Nina ”Ninni” Martin
30 årig Sibboscout som bor i Karis

Min scoutkår är Östersundom Scouter i Sibbo, i kåren är 
jag akela (2 vargungegrupper) och styrelsemedlem med 

ansvar för finansiering

Är pedagog och jobbar på Folkhälsan, mitt arbete gäller 
hälsofrämjande för unga i Nyland.

Med i staben för TG129- Tre Stränder som ordnas i 

samarbete med Scouterna från Sverige.

Utbildningsgruppen jobbar just nu mycket med 

beställningskurser, marknadsföring av kurser och 

stabsrekrytering.

Gillar att paddla och att göra mat utomhus.



AKTUELLT I FÖRBUNDET



Johtajatulet -
Ledareldar

30.8-1.9 i Evois

Gemensam FiSSc-lägereld på fredag

Räknar med över 3000 deltagare!

Utmärkt chans till arrangerad 
ledarrekreation och ett perfekt evenemang 
för att introducera nya vuxna

Anmälan är öppen - Early bird pris fram till 
2.5



Youtubekampanj: 
”Koitos” 

Kampanj tillsammans med finländska YouTube-
influencers

På svenska ungefär: ”Utmaningen”

I augusti-september

Målgrupp äventyrsscouter till explorerscouter

Delvis på svenska

Se trailern här: https://youtu.be/RfTJCX5BLAo

https://youtu.be/RfTJCX5BLAo




Revidering av 
grundstadgan

Finlands Scouters grundstadga innehåller 
t.ex. scoutidealen och scoutlöftet

Grundstadgan styr scoutingen i Finland

Planeras vara färdigt till Finlands Scouters 
höstmöte 2020

En arbetsgrupp på 12 personer arbetar med 
att sammanställa material från vårens 
workshops & frågeformuläret

Länk till 
frågeformuläret: https://bit.ly/2UZZarD

https://bit.ly/2UZZarD


Pride
Prideparader ordnas hela sommaren på 
olika orter i Svenskfinland

Samla ihop ett par scoutkompisar eller håll 
utkik efter andra FiSSc:ar som är påväg och 
delta med dem!

Vill du låna en regnbågshalsduk och/eller 
en banderoll? -> hör av dig till Ines Fröjdö 
eller Alma Lüttge på 
förnamn.efternamn@scout.fi

Förra sommaren var det scouter med i 
parader i bl.a. Karleby, Borgå och Åbo

#ocksådethärärscouting



Stafettkarnevalen
17-18.5 på Alberga stadion i Esbo

FiSSc deltar med ett ständ på området med 
många roliga aktiviteter 

Vill du komma med och stå i FiSScs tält?

– Fyll i formuläret: bit.ly/fisscstafettkarnevalen

– Flera glada frivilliga behövs

Eller kom och bara säg hej!

http://bit.ly/fisscstafettkarnevalen


Välkommen på
Roverscout- och
ledardagar

Namn: Lovisa Pursuit

Var: på Kuggom i Lovisa

När: 8-10.11.2019

Höstmöte: 10.11.2019

Staben har inlett sitt arbete i mars och
söker ännu fler ivriga personer med i sitt
gäng!



FiSSc på SOME

How? 
What

When?
Why?



FISSCFJÄLL VI – 8-16.6.2019
80 DELTAGARE (SPEJARSCOUTER)
27 SCOUTKÅRER REPRESENTERAS

NAJS 2020 – 29.7-5.8 2020



STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER
Victor (Scoutchef) tel. 040 190 6406

Daniela (Vice scoutchef) tel. 040 503 1866

Alle (Ledarstöd) tel. 050 352 1391

Emil (Kommunikation) tel. 045 634 8034

Jockum (Program) tel. 050 340 5723

Matilda (Mångfald) tel. 044 320 0296

Mixo (Kårstöd) tel. 040 0764 884

Ninni (Utbildning) tel. 040 081 7644

Alla nås också på förnamn.efternamn@scout.fi



Nya utmaningar?
Påverka hur FiSSc ser ut och ta dig an ett 
uppdrag i förbundet!

www.scout.fi/ledigauppdrag

https://www.scout.fi/ledigauppdrag


Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

Frågor?

Fotografier: Suomen Partiolaiset; Josefiina Lilja, Eeva Helle, Didrik Lundsten, Janne Seppänen, Joel Forsman, Aleksi Murtojärvi, Rasmus Weiss & Sakari Kouti


