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Kompletterar Finlands Svenska Scouters verksamhetsplan 2021, förslag til FiSSc:s höstmöte 25.10.2020 och Finlands 
Scouters scoutråd 28.11.2020 

FINLANDS SCOUTERS LANDSOMFATTANDE 
SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHET 2021 

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 och de strategiska målsättningarna är de samma i hela Finlands Svenska Scouters 
verksamhet.  
 
Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet är en del av Finlands Svenska Scouters 
verksamhetsplan 2021 och Finlands Scouters verksamhetsplan 2021. De olika åtgärderna vi föreslår att förverkligas 
tvåspråkigt eller som skilda insatser på svenska är i enlighet med SP-FS åtgärder för verksamheten 2021. Detta är en 
sammanfattning på åtgärderna inom ramen för den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten och kompletterar 
FiSSc egen verksamhetsplan för 2021. De olika åtgärderna avstäms mellan FS:s och FiSSc:s representanter under året 
och följs upp av FiSSc:s förbundsstyrelse längs med året. Åtgärderna kan justeras då ny information förutsätter det, 
förutsatt att det är ändamålsenligt och praktiskt möjligt. Sådana åtgärder vars målgrupp är scoutkårerna har högsta 
prioritet, enligt logiken att scoutkårerna ska erbjudas samma oberoende av språk. Flera åtgärder konstateras vara 
sådana att de ännu behöver följas upp närmare och tas under arbete efter det. Många åtgärder, som här inte skilt 
omnämns, är sådana som innebär marknadsföring och mindre översättningsinsatser av FiSSc. 
 
FiSSc:s kansli erbjuder de svenska kårerna förbundsservice på svenska i alla samma frågor som de finska erhåller 
service och de anställda samarbetar kring viktiga frågor med Finlands Scouters anställda. Förtroendevalda avstämmer 
och uppdaterar varann om viktiga frågor och satsningar. FiSSc bidrar med expertis kring tvåspråkighetsaspekter och 
sakkunskap gällande hur det svenska lönar sig att lösa i olika sammanhang. Finlands Scouter förutsätts möjliggöra 
detta, för att spara på de begränsade resurser som finns och göra det gemensamma arbetet smidigt.  Under år 2021 
torde samarbetet diskuteras och förhandlas om utgående från de nya arbetsmodeller kanslierna utarbetar, detta 
betyder att samarbetsavtalet även behöver ses över och arbetet med att förnya avtalet inleds.  
 
Av FiSSc allokerade personalresurser för den ordinarie FS svenska verksamheten är de stora insatserna bland annat 
Kuksa-utveckling och rådgivning samt handledning, scoutprogrammet och dess satsningar på svenska, kommunikation 
och marknadsföring på webb och print, adventskalenderkampanjen och andra landsomfattande kampanjer. Därutöver 
kommer antagligen betydande insatser att gå till de olika digitala utvecklingsprojekten och till att stöda svenskan på 
Finnjamboreen 2022. 

 
VERKSAMHETEN 2021 

Åtgärderna enligt Finlands Scouters åtgärdsplan för att förverkliga landsomfattande svenskspråkig verksamhet 
grupperas här enligt de olika verksamhetsområdena. 
 
Går övervägande in under Kårstöd 1 och 2 i FiSSc (2. Aluetyö) 

• Vi marknadsför och deltar i de finskspråkiga coachutbildningarna. Vi förverkligar en tvåspråkig utbildning 
tillsammans med FS. 

• Vi utvecklar stödfunktioner åt våra coacher så att de kan få stöd av varann och av övriga 
verksamhetsområdens frivilliga. 

• Vi utvecklar Chefsposten och övrig kommunikation till chefer och kårledningar.  
• Vi marknadsför och uppmuntrar våra coacher att delta i Kohtaus och interagera med övriga coacher. 
• Vi marknadsför och uppmuntrar våra chefstrion, coacher och ansvariga coacher att delta i Ledareldar. 
• Vi producerar, översätter och implementerar material kring mångfald och tillväxt. 
• Vi deltar och marknadsför ändamålsenliga utbildningar, kampanjer och tillfällen. 
• Vi informerar och uppmuntrar kårerna till att friskt pröva på nya sätt att scouta och puffar de nationella 

åtgärderna. 
• Vi stöder scoutkårerna att söka understöd och deltar i utdelande av understöd från Waldemar von Frenckells 

stiftelse. 
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• Vi informerar om partion iltateet och arrangerar eventuellt motsvarande på svenska. 
• Vi följer upp åtgärder för att göra scouting till en verksamhet i skolor. 
• Vi hjälper kårerna att arbeta med tillgänglighet i sin verksamhet. 
• Vi identifierar potentiella områden för nya kårer och stöder grundandet av nya kårer.  

 
Går övervägande in under Scoutfostran och -program i FiSSc (5. Kasvatus) 

• Vi följer upp uppdateringar i scoutprogrammet och ser till att de även konkretiseras i programmet på svenska. 
• Vi förverkligar till valda delar programsatsningen på svenska. 
• Vi följer upp att de ändamålsenliga redskapen för kårerna och scouterna även fungerar på svenska. Vi arbetar 

för att redskapen utnyttjas i kårerna.  
• Vi ser till att ta fram hållbarhetsfrågorna och stöd för dem i scoutverksamheten.  
• Vi uppdaterar explorerscoutprogrammet på svenska.  
• Vi följer upp uppdateringen av vargungeprogrammet och uppdaterar vargungeprogrammet på svenska efter 

att det blivit färdigt på finska.  
• Vi utvecklar och marknadsför familjescoutmaterialen för att aktivera familjescouting i kårerna.  
• Vi följer och uppdaterar uteverksamheten.  
• Vi följer och uppdaterar sjöverksamheten, speciellt utbildningarna.  
• Vi producerar, deltar i och följer upp enkäter som berör programområdet.  
• Vi ser till att kårerna får uppdaterade säkerhetsföreskrifter och implementerar dessa på svenska. 
• Vi följer kampanjer i sjöverksamheten och förverkligar dem på bästa sätt på svenska. 

 
Internationellt är en del av Scoutfostran och program i FiSSc (4. Kansainväliset yhteydet) 

• Vi marknadsför internationella läger och utbildningar. 
• Vi stöder kårernas internationella projekt och utlandsresor. 
• Vi synliggör och marknadsför JOTA-JOTI och tillhörande stödmaterial.  
• Vi synliggör internationella och nationella kampanjer, så som biståndsprojekt och ”inrikesinternationalitet”. 

 
Går övervägande in under Marknadsföring och kommunikation i FiSSc (7. Viestintä ja markkinointi) 

• Vi stärker det svenska materialet i digitala medier, speciellt på scout.fi. 
• Vi är med om att utveckla innehåll och ta i bruk digitala medier i samråd med det övriga scoutfältet. 
• Vi ger ut den svenskspråkiga scouttidningen Scoutposten, den utkommer fyra gånger under året som 

papperstidning och finns elektroniskt på Issuu. 
• Vi stärker kunnande inom marknadsföring och kommunikation hos såväl frivilliga som anställda. 
• Vi producerar innehållet till det svenska materialet för Äventyrsveckan och Skolkampanjen. 
• Vi utnyttjar erbjudna utbildningar så gott vi kan. 
• Vi gör en Bli scout-kampanj i januari och i början av hösten. 
• Vi erbjuder kårerna en fungerande lösning för webbsidor. 
• Vi utreder om imageundersökningen kan ge resultat för det svenska eller om en motsvarande borde göras 

skilt. 
• Vi ger ut Kårposten till kårerna. 
• Vi stöder verksamhetsområdena i FiSSc att förbättra kommunikationen.  
• Vi förverkligar och stöder kampanjer på svenska.  

 
Går övervägande in under Ledarstöd eller Utbildning i FiSSc (6. Vapaaehtoistuki) 

• Vi erbjuder våra ledare mentorskap inom ramen för FiSSc:s mentorprogram. 
• Vi är med och förverkligar en tvåspråkig TG-utbildning till sjöss. 
• Vi marknadsför TG för våra ledare och försöker öka intresset för högre scoutledarutbildning. 
• Vi ser till att TG-materialen även finns på svenska för att möjliggöra innehållen för svenskspråkiga ledare.  
• Vi följer utvecklandet av digitala plattformar för utbildare och ser över behovet till motsvarande på svenska.  
• Vi utvecklar digitala hjälpmedel för att samla in och dela utbildningsmaterial mellan utbildare.  
• Vi fortsätter att utveckla och marknadsföra Open Badges och benchmarka med andra förbunds motsvarande.  
• Vi arbetar för att synliggöra i scouterna erhållen kompetens och kunskap och synliggöra den. 
• Vi arbetar vidare med att möjliggöra för nya vuxna att framgångsrikt komma med i scoutverksamheten. 
• Vi deltar i den förnyade Bästa stället för frivilligarbete -enkäten, marknadsför den aktivare än tidigare till våra 

ledare och följer upp resultaten tillsammans med våra grupper och kårer. 
• Vi ser till att nya funktioner i Kuksa, som gynnar kårerna, finns på svenska.  
• Vi fortsätter utveckla handslaget och användningen av det.   
• Vi förverkligar vuxenrekryteringskampanjen på svenska.  
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• Vi implementerar verktyg och fortsätter att arbeta för ökad mångfald i scouterna. 
• Vi arbetar med psykiskt välbefinnande i scouterna och erbjuder kårerna material för att främja förståelsen av 

och normalisera psykiska utmaningar. 
• Vi stöder trygghetspersoner med utbildning och tillfällen för utbyte och kamratstöd. 
• Vi följer upp och förverkligar enligt skild plan digitala utbildningar. 
• Vi marknadsför och följer upp satsningar kring VBL, Ledareldar och bidrar enligt behov och resurser.  
• Vi deltar och förverkligar på svenska enligt behov enkäter och kampanjer. 

 
  

Förbundets ledning (1. Järjestön johto) 
• Vi implementerar den godkända grundstadgan och dess innehåll bland de svenska medlemmarna. 
• Vi gör en egen tillväxtplan med åtgärder, stödinsatser och uppföljningsplan som är anpassad till kårernas 

realiteter i Svenskfinland. 
• Vi deltar i scouternas gemensamma förstärkta utskottsarbete i egenskap av en A-medlem, samarbetsfrågor 

snappas upp och diskuteras vid behov även här. 
• Vi deltar i beredningen av eventuella förändringar i medlemsavgifter. Eftersom FiSSc:s system avviker från 

övrigas tas behövliga beslut och åtgärder enligt behov. Vi för fram behov som är viktiga för våra medlemmar 
och ser till att även dess hörsammas.  

• Vi följer nysatsningar inom intagning och rekrytering till scouterna. För intagning och övrig rekrytering är det 
nödvändigt att FiSSc styr och gör upp egna strategiska planer, ända sättet att lyckas i en omvärld som inte ser 
exakt lika ut som på finska. FiSSc leder arbetet själv på svenska. 

• Vi tar del av fakta och analyserar data som berör det svenska medlemsfältet för att möjligast väl utforma 
arbetet kring intagning till de svenska kårerna. FiSSc-styrelsen följer upp siffror och statistik för det svenska 
och besluter om linjedragningar och åtgärder.   

• Vi implementerar den nya strategin i FiSSc. Den sexåriga strategin kommuniceras till kårerna på ett för dem 
relevant sätt och implementeras i hela scoutfältet.   

• Finnjamboreen är en del av FS svenska verksamheten. En plan behövs för hur arbetet görs så att FiSSc kan 
stöda lägerorganisationen och bidra till att kommunicera lägret till kårerna. 

• Vi utvecklar samarbetet mellan Finlands Scouter och FiSSc. Stora utvecklingsprojekt påverkar obevekligen 
samarbetet och nya former av samarbete och modeller för samarbete behövs för att ett smidigt och 
ändamålsenligt samarbete ska kunna bedrivas från båda parter. 

• Vi följer upp och bidrar till att Kuksas funktioner för sökande av utmärkelsetecken fungerar även på svenska.  
• Vi producerar material som underlättar för kårerna att söka om utmärkelsetecken.  
• Vi utvecklar kommunikationen och marknadsföringen kring utmärkelsetecken. 
• Vi klimatkompenserar då ledare eller anställda flyger. 
• Vi bidrar till Ledareldars innehåll för att göra det tillgängligt för möjligast många ledare i FiSSc. 

 
Ekonomi (3. Digi ja talous) 

• Vi bidrar med det som behövs för att digitala tjänster ska vara tvåspråkiga och även fungera för FiSSc. Om 
FiSSc:s roll enbart innebär översättning finns en risk att alla verktyg inte är användbara för FiSSc framöver. 

• Vi fortsätter arbetet med att se till datasäkerhet och personintegritet både i förbundet och i kårerna. Vi 
marknadsför den utbildning som kommer att finnas tillgänglig på finska och erbjuder språkstöd för dem som 
behöver det. 

• Vi tar fram material till kårerna om de digitala tjänsterna och erbjuder motsvarande utbildningar på svenska 
enligt ändamålsenlighet.  

• Vi deltar i det nya medlemsregistrets planering. FiSSc fungerar som konsult för det svenska.  
• Vi följer upp de nya utbildningarna kring läger och medlemsregister och ser till eventuella behov av svenska 

lösningar.  
• Digi-inslag i utbildningar och scoutprogram följs upp och åtgärdas enligt bedömning.  
• Vi utnyttjar scouternas CRM-system. 
• Vi utnyttjar statistikdata för faktabaserat beslutsfattande och för att utveckla verksamheten. 
• Vi deltar i utvecklingen av adventskalenderkampanjen och förverkligar kampanjen på svenska. 
• Vi marknadsför Scoutingens vänner och ser till att upplägget fungerar även för den svenska 

scoutverksamheten. 
• Vi följer upp utvecklingen av scouternas informationssystem och står för det svenska förverkligandet samt 

följer upp att det fungerar även för de svenska medlemmarna (Kuksa, Scout-ID och O365). 
• Vi följer upp utbildningar och verktyg för kårerna och ser till att de svenska kårerna har tillgång till det de 

behöver.  
• Vi följer upp och deltar i olika kartläggningar och enkäter enligt ändamålsenlighet. 
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Går övervägande in under Samhälle i FiSSc (8. Yhteiskuntasuhteet) 

• Vi bidrar till att scoutingen syns bättre externt, även på svenska. 
• Vi deltar aktivt i förbundens påverkansarbete och håller scoutingen framme i relevanta sammanhang.  
• Vi stöder scoutingens interagerande med scoutparlamentarikerna och representerar det svenska.  
• Vi stöder scouternas uttalanden och ser till att scoutingen syns som en aktiv påverkare i svenska 

sammanhang. 
• Vi följer satsningarna på klimatfrågor och förverkligar enligt resurser motsvarande på svenska.  
• Vi deltar i gemensamma utbildningar och tillfällen kring partnerskap och liknande. 
• Vi förbereder oss inför kommunalvalet med material och målsättningar. 
• Vi upprätthåller god kontakt med beslutsfattare inom Borgå stift och ser till ett gott samarbete med 

församlingarna. 
• Vi följer upp hållbarhetsprogrammet för kårer och ser till att kårerna på svenska får motsvarande för 

verksamheten. 
• Vi ser till att hållbarhetsfrågorna backas upp i scoutprogrammet och att behövliga stödmaterial, verktyg och 

utbildningar tas fram. 

 
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 2021 är enligt budget 358 192 euro. Summan justeras mot förverkligade kostnader i FS 
under slutet av budgetåret. År 2021 är det troligt att summan korrigeras redan i början av året eftersom många 
understöd är ytterst osäkra. I Finlands Scouters budget fördelas helhetssumman på de olika verksamhetsområdena 
enligt: 
 
Fördelning på de olika FS-
verksamhetsområdena budj. 2021   

    

Alue, 20950                 50 147 €   14 % 

Partiokasvatus ja ohjelma, 30950                 50 147 €   14 % 

Koulutus ja aikuistuki, 40950                 50 147 €   14 % 

Viestintä ja markkinointi 60950                 57 311 €   16 % 

Y-suhteet, 81100                 21 492 €   6 % 

Järjestötoiminta, jako alla                 71 638 €   20 % 

Talous, 90100                 57 311 €    16 % 

               358 192 €    
 
 
 
För år 2021 har Finlands Scouter tills vidare inte initierat skilda projektunderstöd. 


