
Välkommen på scoutledarträff!
19.9 Jakobstad & Åbo, 20.9 Helsingfors &Vasa



Dagens tidtabell
10.15-11.15 Gemensam info (online)

– Utmärkelseteckenskommittén

– Nytt från Utegruppen

– Ledarstöd

– Scouternas e-tjänst

– Adventskalenderkampanjen

Pauslek

11.30-12.15 PG – planera kårverksamhet och samarbeten (på plats, möjligt att lyssna online)

12.15 Lunch

13.00-13.15 Vuxenrekrykampanjen – hur gick det?

13.15-14.15 Diskussion med styrelsen (online)

14.15-15 Guldtips om rekrytering till kårstyrelse och ledaruppdrag i kåren (endast på plats)



Nytt angående utmärkelsetecken

Nytt idealmärke: Polstjärnespännet

• Tanken är att ledare som kommit med i vuxenålder kan bli 

uppmärksammade, samt att minska gapet mellan 

Mannerheimspännena och Silverdjuren

• Den meriterade bör:

• Vara minst 26 år gammal

• Ha minst 3 år av scoutuppdrag

• Ha scoutledarfullmakt

• Vara starkt förknuten till scoutingens värdegrund

• Utlåtande av en person som känner den meriterade bör bifogas 

ansökningen

Utdelningskriterierna för Louhisusi- och Collanspännen har uppdateras

• Louhisusispännet kan sökas åt fler än en gruppledare i kåren som 

fyller högst 18 år under ansökningsåret

• Collanspännet kan sökas åt alla åldersgruppsledare i kåren 

(tidigare endast akela/kapten) som fyllt minst 19 år



Kom också på vår pass på FiSScAkademin för att öka förståelsen
för hur utmärkelseteckensystemet fungerar!



Nytt Ute



Utekurserna har
bytt namn 2020

UteVinter (f.d. Ute1)

UteVandring (f.d. Ute2)

UteÖverlevnad (f.d. Ute3)

UteLedare (f.d. Ute123)

– Kursernas innehåll ändrar i stort sett inte

– Namnförändring för att bättre beskriva 

kursernas innehåll 



Nytt kursutbud
UteGrundkurs

– Baseras på FS retkeily-kursen

– Kan beställas under hela scoutsäsongen - kursutbudet begränsas inte endast till vinterhalvåret

– Kåren kan påverka kursens innehåll så att den bättre passar deras behov 

UteVinterExpedition

– En kombination av den nuvarande UteSkid och Fs Talviretkeily

– En extremare version av UteVinter där man gör en djupdykning i uteverksamhet vintertid

– Erbjuds explorers och äldre



Beställ en 
UteGrundkurs till
kåren
Utegruppen erbjuder:

Stab på 2-3 personer

Färdigt program, som anpassas enligt 
kårens behov

Handledning i utepedagogik

Kursmaterial 

Meny och ingredienser för maten till kursen

Allt detta för 25€/deltagare



Beställ en 
UteGrundkurs
forts.
Vad Utegruppen förväntar sig av kåren:

Ett planeringsmöte tillsammans med den 
beställande kåren innan kursen

Minst 12 deltagare (max 25), spejarscouter 
eller äldre och 1 ledare/5 deltagare, 
kårledarna är med och drar kurs och 
anländer till kursplatsen tillsammans med 
Utegruppens stab kvällen innan

Kursplats med eldningstillstånd och 
utrymme för 3 tältkåtor

Vatten och björkved (veden betalas av FiSSc)

Kårmaterial



Intresserad? 
Beställ kursen via beställningsblanketten på 
scout.fi eller kontakta Utegruppen (t.ex. 
gruppens ordf. Irene, 
irene.raphanel@scout.fi)



Mera matnyttigt
om Utegruppen
Uteinstruktörerna

Kontakt mellan Utegruppen och kårerna

Stöder Ute-relaterad verksamhet

Besvarar frågor gällande

– Beställningskurser och andra kurser

– Utrustning

– Ger tips och trix för kårens egen 

uteverksamhet



Kontakt

Ordförande: Irene Raphanel (irene.raphanel@scout.fi)

Vice ordförande: Henrik Wallén (henrik@iki.fi)

Uteinstruktörer:

Åland och Sydvästra Finland – Petra Lapela (petra.lapela@scout.fi)

Västra Nyland/Helsingfors och Östra Nyland – Jonas Eklund (eklund.m.jonas@gmail.com)

Österbotten - Jenny Sjökvist (jenny.sjokvist@gmail.com)



LEDARSTÖD

Scoutledarträffar 19-20.9.2020

”VI JOBBAR FÖR VÄLMÅENDE OCH TRIVSEL I KÅREN”



Nya handslag
Vet du vad ett handslag är?

Har du fått ett handslag?

Under våren har en skild projektgrupp
intensivt jobbat med att ta fram nya
handslag

Handslagen är gjorda för att fungera på
såväl kår- och förbundsnivå.

Handslagen är indelade i tre: 

– Inledande handslag

– Mellanhandslag

– Avslutande handslag



NYTT – en handslagsguide!

– som stöd för uppdragsgivaren (den som
ger handslag) och uppdragstagaren (den
som tar emot handslaget).

Du hittar både guiden och de nya
handslagen på hemsidan här: 
scout.fi/handslag

(För kårer>Uppdrag och handslag)

Frågor?

http://www.scout.fi/handslag


Klyset
Vandringspriset Klyset delas ut på FiSSc 
höstmöte 25.10

Kåren kan söka Klyset till en scoutledare
som ni tycker förtjänar ett extra TACK

http://ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset/


Bästa stället att
göra frivilligarbete -
enkäten

Totalt svarande i FiSSc: 181 (2019: 186)

7 kårer med 5 eller fler svarande

Resultatet från enkäten har skickas till 
chefstrion per e-post v. 37

På www.scout.fi/bastastallet finns tips på
hur ni kan jobba med de frågor som fått lågt
medeltal.

Tips också om Kårens trivselspel – vem är
kårens trivselexpert? 

(scout.fi>för kårer>kårstödsverktyg)

http://www.scout.fi/bastastallet


FiSScAkademin
23-25.10.2020 (25.10 FiSSc höstmöte)

Lärkkulla, Karis

Gemensam busstransport ordnas

Evenemanget riktar sig till kårens 
roverscouter och äldre ledare.

Utveckla ditt scoutledarskap & träffa nya 
och gamla vänner!

http://www.scout.fi/fisscakademin


Scouternas
e-tjänst

20.8.2020



Vad har ändrats?

Kårsökningen förnyad delvis

Medlemsansökan – elektroniska blanketten

Scouternas e-tjänst för vårdnadshavare och medlemmar

Köfunktionen

Automatmeddelanden



Kårsökning - gruppsökning

Ålder för grupp (”alla i samma grupp” / grupp enligt ålder)

Veckodag, då en ny hobby är möjlig

Är gruppen fullsatt?

Visas i gruppsökningen – kåren väljer

www.scout.fi/karsokning

KÅRERNA PÅ 
KARTAN

KÅRER ENLIGT 
NAMN

GRUPPSÖKNING

RESULTATET VISAR KÅRENS NAMN

https://www.scout.fi/valkommen-med/karsokning/


Medlemsstigen framöver
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(MEDLEM UNDER 
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E
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MEDLEMS-
ANSÖKAN



asiointi.partio.fi

scout.fi/e-tjänsten

Teams utbildning: 
21.9 kl. 17-18 



E-tjänsten
För medlemmar och vårdnadshavare

Enbart centrala funktioner

Uppdatering av medlemsuppgifter

Medlemskort

Fakturor

Evenemang

Kontaktuppgifter

Ansökan om att avsluta medlemskap

Ny kommunikationskanal

Nyhetsbrev

Kampanjer



Köfunktionen
Till medlemsansökan har lagts till
ett kryss för: Tillåt behandling av 
medlemsansökan i övriga scoutkårer
på omådet.

Ansökningen frigörs till övriga kårer i 
kårteamet (förutsatt att ansökande
godkänt detta)

Behandlingstider tas i bruk för att
undvika ansökningar som hänger
kvar utan reaktion

Behandlingstider

Normalt: 4 veckor

Säsong: 1 vecka (aug-sept)

OBS! Om kåren valt ”behandlas
senare” gäller inte
behandlingstiden.



Automatmeddelanden

Tidigare enbart text

Framöver används MailJet som botten

Snyggare layout

Mera information

Meddelanden på webbsidan (www.scout.fi/e-tjänsten) för kåren att se

Nya automatmeddelanden

http://www.scout.fi/e-tjänsten


ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN 2020



I L LU STRAT IONER :  CHR ISTE L  RÖNNS

Välilehti esityksen eri osioille



Fördelning av 
intäkter

Samma fördelning i webbshopen! 
OBS! Kåren får intäkter utbetalade från webbshoppen
som överstiger 10€

FS sköter allt det praktiskta kring webbshopen –
utnyttja den!



Returprocent 50%

Materialpaketet postat till kårerna (till
julkampanjchefen eller kårchefen i de kårer som

saknar julkampanjchef)

Om kåren ännu saknar julkampanjchef – ge
uppdraget åt någon i Kuksa – endast då kan
hen administrera er kampanj

Kåren får donera 2 kalendrar under
kampanjtiden

Donera osålda efter 5.12 – intyg i Kuksa behövs

Teams utbildning för julkampanjchefen:

– 1.10 kl. 17-18.30

– 5.10 kl. 18-19.30

– 7.10 kl. 17.30-19

– Länkar till träffarna

www.scout.fi/adventskalendern



Nationella mål
Försäljning och köp av kalendern är möjligast enkelt!

– Kårerna tar i bruk flera alternativa betalsätt. 
– Kårerna berättar synligt åt potentiella köpare när och var 

de säljer kalendrar 
– Kårer synliggör sin försäljning på 

www.adventtikalenteri.fi – sidan

Adventskalendern uppfattas som ett sätt att stöda den 
lokala scoutverksamheten! 

– Kårerna berättar åt kunderna om målet för deras intäkter

Kårerna uppfattar adventskalenderförsäljningen som 
en viktig medelsanskaffningsmetod 

– Kårerna ställer upp försäljningsmål
– Antalet sålda kalendrar/ medlem ökar

http://www.adventtikalenteri.fi/


Material för 
kampanjen

partio.emmi.fi

– Planscher, SoMe-bilder, bilder, brevbotten etc

scout.fi/adventskalendern

www.adventtikalenteri.fi

– Webbshopen, uppge kårens försäljningplatser

kuksa.partio.fi

– Kampanjadministration, beställning

#scoutkalender, #adventskalendern
#partioscout #fissc #adventtikalenteri

http://www.adventtikalenteri.fi/


Hur påverkar
Covid-19

Så som i all scoutverksamhet värnar vi även inför 
adventskalenderförsäljningen om säkerhet i första hand. 
Vi säljer kalendrar om det är möjligt att genomföra 
tryggt.

Utnyttja www.adventtikalenteri.fi – webbshopen

Alternativa betalsätt

– MobilePay – förmånligare priser för kårerna hösten 2020

– Läs mera www.scout.fi/adventskalendern

Distansförsäljning lokalt

– Kan ni på er ort arrangera distansförsäljning? T.ex. Beställ

en kalender här, vi levererar den till din hemdörr!

http://www.adventtikalenteri.fi/


Belöna & tacka
Tomtemärket är ett nationellt gemensamt sätt att sporra
försäljarna. I år får man i FiSSc tomtemärke då man sålt
10 kalendrar. De finska distrikten har gemensamt
kommit överens om att höja gränsen redan i år till 12 
sålda. 

– Målet är en gemensam nationell gräns för tomtemärket!

Pristävling 2020

– 10 sålda = tomtemärke
– 20 sålda = Koziol mugg
– 50 sålda = tomtemärke i silver
– 100 sålda = tomtemärke i guld + Goal Zero Light a life mini 

USB lampa

Kårtävling: 2 kategorier och två vinnare i år (á 350€ 
presentkort)

– den kår som sålt mest/medlem
– den kår som ökat mest antalet såld/medlem



TACK!
SCOUT.FI/ADVENTSKALENDERN


