
 

  Hej! 
Du som får det här brevet är roverscout eller ledare i en scoutkår i 
FiSSc (Finlands Svenska Scouter)*.  

Tanken med brevet är att erbjuda dig som ledare information som 
kan vara viktig eller glädjande för dig. Brevet innehåller alltså inte 
information riktad till din kår; sådan information finns 
fortsättningsvis i kårposten, chefsposten och på www.scout.fi. 
Ledarbrevet skickas ut två gånger per år. 

FRÅGOR, RESPONS, IDÉER? – TA GÄRNA KONTAKT! 

Så här når du oss: 

• FiSSc:s styrelse: fissc_styrelsen@kuksa.partio.fi 
• De anställda: kansliet@scout.fi 

Mer information och kontaktuppgifter; bland annat kontaktuppgifter till alla FiSSc:s grupper, hittar du 
på www.scout.fi 

*) FiSSc (Finlands Svenska Scouter) är de svenskspråkiga scoutkårernas takorganisation i Finland. FiSSc arbetar för att de 
svenskspråkiga scoutkårerna ska få de tjänster och det stöd de behöver för att kunna förverkliga bra verksamhet för scouterna. I 
FiSSc:s olika grupper arbetar närmare 100 förtroendevalda från de olika kårerna, och ett kansli-gäng på ungefär 8 anställda. 

 

BREVETS INNEHÅLL: 

• Aktuellt för alla 
• Aktuellt för dig som leder åldersgrupper 
• Kommande evenemang och kurser för dig 

 

AKTUELLT FÖR ALLA 

Aktuellt om Covid-19 
Åtminstone än så länge kan vi hoppas på en höst med scoutverksamhet, men anvisningar och 
rekommendationer uppdateras i takt med att smittospridningsläget ändras. På scout.fi finns info: 

• Anvisningar för verksamhet i coronatider.  
• FiSSc skickar under hösten varje vecka ut infomejl till kårerna för att hålla informationen löpande 

och uppdaterad. Infomejlen finns också på scout.fi.  
 
Aktuellt inom scoutingen i Finland 
Flera styrelseposter lediga i FiSSc! Vill du vara med och påverka hur framtidens FiSSc ska se ut är du 
välkommen att ställa upp till FiSSc styrelse på höstmötet (scout.fi/fisscakademin) där flera styrelseposter 
blir lediga, bl.a. posterna som scoutchef och vice scoutchef samt flertalet styrelseposter. Snart klarnar det 
hur styrelseuppdragen kommer att se ut, men redan nu vet vi att vi söker kunniga personer i alla åldrar 
som vill vara med och utveckla FiSSc och hur det ska se ut i framtiden.  

Finlands Scouters medlemsmöte: I november kommer Finlands Scouters (FS) medlemsmöte att besluta 
om en ny grundstadga, vilket innebär ett nytt scoutlöfte och uppdaterade ideal fr.om. januari. På 
medlemsmötet väljs också en ny ledning för FS (partio.fi/vaalit). FiSSc delegation till mötet nås via 
delegationsordförande Melina (melina.weckman@scout.fi).  
 

http://www.scout.fi/
http://www.scout.fi/
https://www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/anvisningar-for-verksamhet-i-coronatider/
https://www.scout.fi/partiomedia/karinfo-i-coronatider/
https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/evenemang-och-tavlingar/fisscakademin-2020/
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/arvokeskustelu/
mailto:melina.weckman@scout.fi


 

Stora förändringar i personalens struktur: Finlands Scouter planerar också en 
omfattande omstrukturering för sin och distriktens personal. FiSSc har meddelat 
att vi står utanför den förändringen och vill hålla fast vid vår egen personal för 
att trygga den svenskspråkiga servicen till våra kårer, men förändringen 
kommer att medföra stora förändringar i hur vi arbetar med FS i framtiden.  
 
Kommande stora projekt  
I FiSSc:s händelsekalender för 2021 finns flera stora roliga projekt: FiSSc ordnar 

vårFM i scoutfärdigheter i maj, vandringslägret FiSScFjäll ordnas för spejarscouter i Muonio i juni, och 
under sommaren ordnas också ett stort och tufft läger på förbundsnivå för explorer- och roverscouter.  
 
Båda lägren söker chefstrion; dvs. personer som tillsammans vill ro i land ett lagom stort, utmanande, 
roligt och givande projekt med alla möjligheter att använda sin kreativitet. Om det finns något som är 
bättre än ett scoutläger så är det två scoutläger, och dessa har båda potential att bli fantastiska. 
 
Lediga uppdrag inom FiSSc 2021 
Vill du vara med och påverka i FiSSc? Urvalet av grupper är stort och det är lätt att hitta ett område som 
intresserar just dig. Det finns också uppdrag i alla olika storlekar, så du kan välja ett uppdrag på en nivå 
som passar dig. Ett scoutuppdrag innebär bra erfarenheter att ha i ryggsäcken och i CV:t!  
 
Uppdrag i FiSSc finns 2021 i följande grupper: 

• Styrelsen 
• Marknadsföring och 

kommunikationsgruppen 
• Somegruppen 
• Programgruppen 
• Sjörådet 
• Utegruppen 
• Utbildningsgruppen 
• Ledarstödsgruppen 
• Mentorgruppen 
• Mångfaldsgruppen 
• Trivselgruppen 
• Samhällsgruppen 

• Kårstödsgruppen 
• Utmärkelseteckenkommittén 
• Rekryteringskommittén 

Uppdrag finns också: 

• Som coach; kårcoach, uppdragscoach 
eller programcoach. 

• I större projekt som Explorer- och 
roverscoutlägret sommaren 2021, 
FiSScFjäll sommaren 2021 och VårFM i 
scoutfärdigheter våren 2021 

• I evenemangs- och utbildningsstaber 

 

 
Uppdragsbeskrivningar för alla aktuella uppdrag hittas i Uppdragsbörsen. 
Uppdragen för 2021 kommer upp där senare i höst. 
 
Scoutledarträffar - träffa andra ledare, fråga, få tips, ha kul, utveckla samarbeten och hör 
nyaste infon 
Är du ledare i en scoutkår? Kom på scoutledarträff! Oavsett om du är ny eller har varit med länge och 
oavsett om du har ett stort uppdrag i kåren eller om du inte har något uppdrag alls så ger 
scoutledarträffarna dig meningsfullt utbyte med andra scoutledare och aktuell information från FiSSc.  På 
träffen kan du dela och ta del av ”guldtips”, utbyta idéer och påverka FiSSc:s verksamhet. 
Scoutledarträffen är också ett bra tillfälle för kårens ledare att ta en stund att tillsammans fundera på 
frågor som är viktiga för utvecklingen av kåren men som ni kanske inte hinner med i kårvardagen. 

Höstens scoutledarträffar ordnas den 19.9 i Jakobstad och Åbo samt den 20.9 i Helsingfors och Vasa. 
Ålands scoutledarträff hölls den 15.8. I nuläget satsar vi på att genomföra fysiska träffar, men vi planerar 
att ge möjlighet att delta på distans (delvis eller helt) ifall det behövs.  

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/henkilostouudistus/
https://www.scout.fi/uppdragsborsen/


 

Programmet innehåller bl.a.  tid för att planera programverksamhet med andra 
kårer, ny info om utmärkelsetecken och Kuksa, beställningskurser från UTE 
samt förberedande diskussioner inför FiSSc:s höstmöte.   

Anmäl dig till exempel nu direkt!  Jakobstad // Åbo // Helsingfors // Vasa 
 
Utvecklas som människa med hjälp av en mentor 
50 scoutledare inom FiSSc har redan fattat galoppen: För alla som vill utveckla 

sitt ledarskap och utvecklas som medmänniska är det smart att utnyttja förbundets mentorprogram. Du 
får ett neutralt bollplank, utvalt med tanke på dina ledarskapsutmaningar och -målsättningar, som 
stöder dig att reflektera och planera framåt. Du får själv styra vilka frågor du vill jobba med och i vilken 
takt. Låter nästan för bra för att vara sant? Anmälan till nästa mentorprogram kommer ut i december. 
Check it out! Under tiden hittar du mer info på sidorna om mentorprogrammet på scout.fi. 
 
Må bra på din scoutstig – FiSSc:s trivselgrupp påminner om vikten av att ta hand om sig själv 
”Scouting är en hobby som du valt, det är något roligt du vill göra på din fritid.” Känner du igen din 
scouting i det påståendet? Eller håller du på att drunkna i högarna av uppdrag, todo´s och plikter? Ta dig 
en stund och känn efter. Det är viktigt att du mår bra i din scouting! Scouting ska inte vara en prestation. 

Om du känner scoutstressen hopas; se över dina handslag, tala med din uppdragsgivare. Vet du vem du 
kan vända dig till? Vad står det i ditt handslag (har du ett handslag?). Kom ihåg att du har rätt att sätta 
gränser, säga nej och be om hjälp. 

 

SÄRSKILT AKTUELLT FÖR DIG SOM ÄR ÅLDERSGRUPPSLEDARE: 

 
Bra verktyg för dig (både gamla bekanta och splitternya): 

• scoutprogrammet.fi: hela scoutprogrammet samlat med aktiviteter, aktivitetstips och 
instruktioner. 

• Najs-materialet kommer snart! Materialet baserar sig på programmet som planerades för Najs 
2020.  Kårerna kan använda programpaketet under hajker, seglatser, utflykter eller i 
veckoverksamheten. Deltagarna får Najs lägermärket efter två timmar av avklarade aktiviteter. 
Tagga #najs2020 och #partioscout!  

• #VÅRTHAV-materialet: aktiviteter kring Östersjön och skydd av vattenmiljöer. Hör ihop med 
John Nurminen stiftelsens och Moomin Characters #oursea #meidänmeri #vårthav-kampanj. 

• Pandamärket: aktiviteter (främst för vargungar och äventyrsscouter, men kan såklart användas 
också av äldre scouter) kring naturskydd och miljövård. 

• #scoutahemma-märket och andra distanstips för den händelse att scoutingen måste flytta 
tillbaka till hemsoffan, eller för scouter som inte kan komma på möten pga riskgrupp. 

• Även jag leder – programsatsningen 2020 med aktiviteter, lekar och tankeväckande berättelser 
om olika aspekter av ledarskap för alla åldersgrupper. 

• Programsatsningen 2021 kommer att handla om åskådningar; om andlighet och 
livsuppfattningar och om hur scouterna kan hitta och växa i sin livsuppfattning oberoende av 
vilken den är. Tidtabellen för materialet är inte klar. Det brukar komma sent och hinner kanske 
inte planeras in i vårens veckoverksamhet, men det kan vara något att komma ihåg inför vårens 
och sommarens evenemang och verksamheten hösten 2021. 

 
 

 
 
 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34805
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34806
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34807
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34808
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/mentorprogrammet/
https://partio-ohjelma.fi/sv/
https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/varthav/
https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/programsatsning-utochfinn/pandamarket/
https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/scoutahemma-market/
https://partio-ohjelma.fi/sv/utforandet-av-scoutprogrammet-pa-distans/
https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/


 

VÅRA BÄSTA EVENEMANGSTIPS 
 

Du gör redan en massa för andra – vad vill du göra för dig själv? 
Här har vi plockat ut kurser och evenemang som vi tror att kan stöda just dig 
som ledare antingen i ditt uppdrag eller helt bara i din utveckling som 
människa. Att delta i evenemang kan ta upp dyrbar tid, men det betalar sig i 
allmänhet tillbaka i form av mer ork och inspiration och flera skratt i magen. 

Kom med! 

Båtförarkursen som webbversion 
Har du tänkt gå båtförarkursen, men har inte in den i din kalender? Eller är du helt ointresserad av att 
delta i kursen och få intyg och trams, men vill gärna lära dig mer om navigation. Kolla in båtförarkursens 
webbversion och avlägg den som hel kurs eller bläddra igenom de bitar som intresserar dig. Läs mer! 

Scoutledarträffarna 19.9 och 20.9 Anm.DL 11.9 
Läs mer tidigare i mejlet. 

UteLedare, 25-27.9 i Korsholm Anm.DL 1.9 
En kurs för dig som vill ha mer koll på dina utelivsfärdigheter. Läs mer! 

HeSS City- och Ledarstadsmanöver 19.10 i Helsingfors Anm.DL 1.10 
Skoj tävling i 3-5 personers lag i Helsingfors. Årets tema är superhjältar. Läs mer! 

FiSScAkademin – roverscout- och ledardagar 23-25.10 i Karis Anm.DL 27.9 
För ALLA roverscouter och ledare. Läs mer! 

+ chefsträff 24.10 för dig som är program-, uppdrags- eller kårchef. 
+ FiSSc:s höstmöte 25.10 för dig som är medlem i FiSSc, alltså oss alla! 
Visst är din kår representerad? Kom med och ta del av nästa års planer! 

Utbildningar i första hjälpen hösten 2020 Anm.DL 15.9 eller senare 
Dessa första hjälpen utbildningar erbjuds av FiSSc eller HeSS under hösten: 

Första hjälpen 1 i Helsingfors 27.10 och 3.11 (tisdagar 9-17) (HeSS) 
Första hjälpen 1 i Helsingfors 27.10, 29.10, 3.11 och 5.11 (vardagskvällar) (HeSS) 
Första hjälpen 1 i norra Österbotten 14-15.11 (FiSSc) 

Första hjälpen uppdatering i Åbo en vardagskväll vecka 45 (FiSSc) 
Första hjälpen uppdatering i Helsingfors 30.11 (HeSS) 

Psykiska första hjälpen 2 i Helsingfors 4.11-25.11 (vardagskvällar (HeSS) 

Sök och finn på distans i ca november 
Håll stenkoll på händelsekalendern på scout.fi efter mer information om möjlighet att delta i 
mytomspunnen klurighetstävling från din egen soffa. 

 

Vi arrangerar också mycket mer! 
På scout.fi/handelsekalender kan du fynda fler evenemang och anmäla dig!   

 

https://www.scout.fi/event/fissc-batforarkurs-pa-natet/
https://www.scout.fi/event/fissc-uteledare/
https://www.hess.fi/start/view-73908-85058
https://www.scout.fi/event/fissc-fisscakademin-2020/
https://www.scout.fi/handelsekalender/
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