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INLEDNING
Denna grundstadga drar upp linjerna för de principer som 
definierar scoutrörelsens målsättning och värdegrund och styr 
scoutrörelsens verksamhetsprinciper och metoder i Finland. 
Dessutom definierar grundstadgan Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry:s (i fortsättningen SP-FS) roll. SP-FS är den 
internationella scoutrörelsens enda representant i Finland och 
med SP-FS verksamhet avses i denna grundstadga scoutrörelsen i 
Finland.

Grundstadgan definierar och drar upp linjerna för all 
scoutverksamhet i Finland. Syftet med SP-FS verksamhet 
definieras i denna grundstadga, samt i föreningens stadgar.

I föreningens stadgar definieras de uppgifter som förutsätts 
enligt föreningslagen, inklusive SP-FS syfte och dess förvaltning. 
Utöver dessa finns det ett internt reglemente, arbetsordningen, 
som kompletterar stadgarna och grundstadgan. Arbetsordningen 
definierar SP-FS organs uppgifter och verksamhet.

Grundstadgan baserar sig på stadgan för World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och stadgan för 
World Organization of the Scout Movement (WOSM). Båda 
världsförbunden måste godkänna ändringar som görs i SP-FS 
grundstadga.

1
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SCOUTRÖRELSENS SYFTE OCH 
VERKSAMHETSPRINCIPER

Scoutrörelsen är öppen för alla som godkänner dess målsättning 
och värdegrund. Verksamheten inom scoutrörelsen grundar sig 
på frivillighet. I Finland är scoutingens målgrupp 7–22-åriga barn 
och unga, som i sin verksamhet får handledning och stöd av vuxna. 
Barn under 7 år kan tillsammans med en närstående vuxen delta 
i scoutverksamhet riktad till dem. För vuxna erbjuder scoutingen 
möjligheter att växa och utvecklas mångsidigt.

SP-FS syfte är att främja scoutverksamheten i Finland. 
Scoutverksamheten bedrivs i huvudsak i scoutkårerna. SP-FS 
hjälper scoutdistrikten att stötta scoutkårerna. SP-FS upprätthåller 
och utvecklar både det finska scoutprogrammet och scoutingens 
uppdrags-och utbildningssystem.

2.1 Mål
Scouting är en fostrande verksamhet som strävar efter att 
stötta barnens och de ungas utveckling med beaktande av 
deras individuella egenskaper. Målsättningen är en person 
som till sin personlighet och i sina levnadsvanor är en 
balanserad, ansvarskännande, aktiv och självständigt tänkande 
samhällsmedlem såväl lokalt och nationellt som internationellt.

2
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2.2 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s 
verksamhetsprinciper

I all scoutverksamhet och i allt beslutsfattande tillämpas 
principerna för öppenhet och jämlikhet. Scoutrörelsens 
målsättning är geografisk jämlikhet och att ingen ska bli 
diskriminerad på grund av ålder, kön, sexuell läggning, språk, 
kulturell bakgrund, etnisk bakgrund, religion, politisk övertygelse, 
socioekonomisk ställning, hälsotillstånd eller något motsvarande. 
Scoutrörelsen förbinder sig till Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna. SP-FS verkar enligt principerna för en 
hållbar utveckling.

SP-FS är en ungdomsorganisation och i scouterna är de unga aktiva 
aktörer. SP-FS främjar ungas delaktighet i beslutsfattande på alla 
nivåer inom scoutrörelsen, i det finländska samhället och i världen.

SP-FS är ett självständigt förbund som inte strävar efter vinst. 
Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. SP-FS kan som orga-
nisation ta ställning till politiska frågor som berör scoutrörel-
sens värderingar eller frågor som främjar scoutrörelsens stäl-
lning.  Som individer uppmuntras scouter till samhällelig och 
politisk aktivitet. 

SP-FS är ett religiöst obundet förbund. Förbundet fungerar enligt 
principen för positiv religionsfrihet. Till scoutrörelsen hör ett sö-
kande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv hå-
llning till andlighet. Med begreppet åskådning avses en persons 
religiösa eller icke-religiösa världsåskådning. SP-FS kan ingå 
samarbetsavtal med olika trossamfund. Avsikten med dessa avtal 
är att främja religions- och åskådningsfostran som en del av den 
scoutfostran SP-FS erbjuder och komma överens om principerna 
för samarbetet. Även enskilda scoutkårer kan ingå samarbetsav-
tal med bakgrundsorganisationer. Kårer som har en konfessionell 
bakgrundsorganisation ger religiös fostran främst i enlighet med 
sin bekännelse, ändå så att enskilda medlemmars olika religioner 
och åskådningar beaktas. Scoutkårer som inte har någon religiös 
bakgrundsorganisation stöttar på annat sätt sina medlemmars 
religiösa eller andliga utveckling.

Scoutverksamhet ordnas på finska och svenska. Verksamhet 
kan erbjudas även på andra språk. SP-FS och Finlands Svenska 
Scouter r.f. (FiSSc) har ingått ett samarbetsavtal om organiseringen 
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av den landsomfattande svenskspråkiga scoutverksamheten 
så att FiSSc sköter de svenskspråkiga uppgifterna på både 
centralorganisations- och distriktsnivå.

Scoutingen är en internationell rörelse som utgör en unik 
internationell gemenskap. SP-FS är medlem i WAGGGS och 
WOSM och är världsorganisationernas enda representant i 
Finland. SP-FS främjar världsorganisationernas syften och ser till 
att scoutverksamheten i Finland följer världsorganisationernas 
principer och målsättningar. I egenskap av aktiv medlem är SP-FS 
med och utvecklar världsorganisationerna.
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EN SCOUTS VÄRDEGRUND

En scouts värderingar kommer till uttryck i scoutidealen, scoutlöftet 
och valspråket. Scoutrörelsens verksamhet styrs av världsförbundens 
värdegrund där individen har skyldigheter gentemot Gud, andra 
människor och sig själv (Duty to God, Duty to Others och Duty to Self).

Med värderingar avses de ideal och målsättningar som är viktiga 
för scouterna och som styr verksamheten och beslutsfattandet. 
Värderingarna motiverar scouterna att agera. Den enskilda 
scoutens värderingar stöder scoutrörelsen att nå sitt mål.  
Scoutverksamheten ger en scout verktyg att begrunda och leva enligt 
scoutingens värderingar  SP-FS har dessutom verksamhetsprinciper 
som styr verksamheten. Dessa finns beskrivna ovan. 

Scouterna har en stark värdegrund som definieras i scoutidealen. 
Värderingarna sammanfattas i scoutlöftet och varje scout förbinder 
sig till dem då hen avger löftet. Utgående från attityden som beskrivs 
i valspråket förverkligar scouten scoutrörelsens målsättningar där 
värderingarna syns som en del av verksamheten. En scout är alltid 
redo att handla enligt scoutingens värderingar. 

Scoutidealen baserar sig på den scoutlag som skapades av Robert 
Baden-Powell, scoutingens grundare. Scoutlöftet baserar sig på det 
ursprungliga scoutlöftet. Valspråket är detsamma världen över och 
det förknippas med scouterna.

3
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3.1 Scoutidealen

 Att respektera andra
En scout förstår att människor är olika och främjar jämlikhet. En scout 
känner igen sina egna fördomar och är beredd att förändra dem. En scout 
står upp för jämlikhet även då det känns svårt. En scout respekterar det 
som är heligt för andra och andras frihet att tro eller inte tro. En scout 
erkänner att varje människa har ett okränkbart människovärde. 

 Att älska naturen och skydda miljön
En scout utvecklar ett personligt förhållande till naturen och värnar om 
det. Hen upplever att naturen är viktig och förstår naturens egenvärde. En 
scout förstår hur hens handlingar påverkar naturen. Hen verkar i enlighet 
med principerna för en hållbar utveckling med syftet att bibehålla en 
livskraftig och god livsmiljö även för kommande generationer. 

 Att vara pålitlig
En scout är en pålitlig vän som håller sitt ord och handlar ansvarsfullt. En 
scout skapar en atmosfär av tillit runt sig och litar på andra. En scout är 
alltid redo att hjälpa andra. 

 Att främja vänskap över gränser
Scouten förhåller sig positiv till mångfald och vill bekanta sig med och bli 
vän även med människor som kommer från andra kretsar än hens egna. 
Scouten försöker skapa konstruktiv dialog och samarbete och arbetar 
överallt för fred. Scouten är en del av den världsomfattande rörelsen och 
ser möjligheter att via den förändra världen.

 Att känna sitt ansvar och vara aktiv
En scout känner ansvar för sina gemenskaper och för samhället och tvekar 
inte att jobba för det gemensamma bästa. En scout kan vara medlem i olika 
grupper och leda dem. En scout verkar utifrån sina egna förutsättningar 
som en aktiv medlem av samhället. 

 Att utveckla sig själv som människa
En scout stärker sin självkännedom genom att lära känna och utveckla 
sina styrkor och svagheter. En scout utvecklar ständigt sina kunskaper och 
färdigheter. En scout lär sig att identifiera sina värderingar och förstå deras 
betydelse för och inverkan på hens handlingar. 
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 Att söka sanningen i tillvaron
En scout utvecklar sin egen tro eller annan åskådning. En scout 
förhåller sig positiv till olika åskådningar och till andlighet och 
är hoppfull inför framtiden. En scout accepterar att det finns 
något som är större än människan. En scout bildar sig en egen 
uppfattning om rätt och fel och handlar rättvist.   

3.2 Löfte
Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för 
världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag 
förverkliga <åldersgruppens> ideal.

3.3 Valspråk
Var redo.
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SCOUTFOSTRAN
För att nå scoutingens målsättningar tillämpas scoutfostran 
för barn och unga. Scoutfostran är målinriktad och präglas av 
verksamhet med stigande svårighetsgrad. Den omfattar målen för 
fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet.

Scoutingens mål för fostran preciserar scoutingens målsättning 
som nås genom att använda scoutmetoden och följa 
scoutprogrammet.

4.1 Scoutingens mål för fostran
Scoutingens mål för fostran beskriver i detalj de mål som barn 
och unga fostras till att uppnå med hjälp av scoutmetoden och 
scoutprogrammet. Målen för fostran konkretiserar scoutingens 
syfte och är bundna till tid, samhälle och kultur.

Målet med fostran inom scoutingen är individer som fungerar 
aktivt och ansvarskännande gentemot sig själva, andra, 
samhället och omgivningen. I scouterna lär man sig färdigheter, 
kunskaper, attityder och värderingar som är till hjälp i olika 
faser av livet. Scoutingen stöder barns och ungas uppväxt och 
beaktar människans utvecklingsfaser och personliga egenskaper. 
De åldersgruppsspecifika målen för fostran finns utskrivna i 
scoutprogrammet.
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 Förhållandet till sig själv
En scout utvecklar sig själv som människa och söker sanningen 
i tillvaron. Hen accepterar att det finns något som är större 
än människan. En scout utforskar sin andlighet och lever i 
enlighet med den. En scout utvecklar sin identitet i förhållande 
till en tro eller annan åskådning. En scout strävar efter ett 
aktivt och balanserat liv där hen accepterar sig själv och sina 
egenskaper och har sunda levnadsvanor. En scout identifierar 
sitt eget kunnande, använder sin kreativitet och vågar kasta sig 
in i nya och annorlunda situationer. En scout hittar fungerande 
lösningar till olika problem. Hen kan ge och ta emot respons 
samt använda sig av respons som hen fått.   

 Förhållandet till andra
En scout respekterar andra människor och kan ta dem i 
beaktande. En scout kan uttrycka sina känslor och åsikter 
på ett sätt som passar situationen. En scout förstår att det 
finns många olika slags människor. Hen identifierar sina 
egna fördomar och är beredd att förändra dem. Hen hjälper 
andra människor även om det inte direkt främjar hens egna 
intressen. En scout är en pålitlig vän som genom sitt agerande 
motverkar mobbning. En scout är ärlig och står vid sitt ord. 

 Förhållandet till samhället
En scout arbetar för fred och för gemensamma frågor. En 
scout sätter sig in i samhälleliga frågor, påverkar och deltar i 
beslutsfattande samt främjar demokrati. Hen lägger märke till 
orättvisor och ingriper för att rätta till dem. Scouten kan ha olika 
roller i en grupp och vara både gruppledare och gruppmedlem. En 
scout känner till sin egen kultur och är också intresserad av andra 
kulturer. Hen respekterar andras övertygelse. En scout förstår 
att hen är en del av mänskligheten och känner ett globalt ansvar 
för en bättre framtid. En scout verkar enligt principerna för en 
hållbar utveckling. 

 Förhållandet till omgivningen
En scout upplever naturen som betydelsefull och vill värna 
om den. Scouten kan röra sig och fungera i olika miljöer. Hen 
är intresserad av att hens boende- och närmiljö är välmående 
och trivsam. En scout arbetar aktivt för att även kommande 
generationer ska ha en livskraftig och god livsmiljö. 
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4.2 Scoutmetoden

Scoutmetoden är den metodhelhet som används av scoutrörelsen  
för att uppnå målen för fostran i scoutverksamheten. Genom scoutmetoden 
nås scoutrörelsens målsättning. Den finländska scoutmetoden baserar  
sig på scoutmetoderna i WAGGGS och WOSM.

 Att leva enligt scoutingens värderingar
Scoutlöftet, scoutidealen och valspråket beskriver scoutingens 
värderingar. En scout strävar efter att handla enligt dessa värderingar. 

 Symbolik
Scoutrörelsens symbolik består av metoder, innehåll, teman och  
föremål som kollektivt upplevs som värdefulla och som tillsammans  
bildar en helhet. Symboliken skapar gruppsammanhållning och stöder 
samtidigt utvecklingen av scoutens personliga identitet.

 Verksamhet med stigande svårighetsgrad
I scouterna utvecklas var och en genom att få lagom utmanande  
uppgifter. Åldersgruppsprogrammet hjälper scouten att växa.

 Patrullsystemet
I scouterna sker verksamheten i mindre grupper, patruller.  
Medlemmarna i patrullerna fattar beslut tillsammans och bär ansvar 
tillsammans. I patrullerna lär sig barn och unga att fungera  
i grupp och att leda. 
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 Learning by doing
Learning by doing (att lära sig genom att göra) är ett naturligt sätt 
för barn och unga att lära sig. I scouterna lär man sig i praktiska 
situationer genom att uppleva, göra och reflektera över det man 
har gjort.

 Vuxet stöd
I scouterna verkar barn, unga och vuxna tillsammans. De vuxna 
stöder barnens och de ungas möjligheter att växa, delta och påverka.

 Goda gärningar
I scouterna lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själva 
och andra. En scout arbetar för en bättre värld, är en aktiv 
medborgare och arbetar tillsammans med andra för det 
gemensamma bästa. 

 Verksamhet i naturen
I scouterna tillbringar barn och unga tid i naturen och skapar ett 
personligt förhållande till den. Naturen är en upplevelserik och 
betydelsefull miljö för verksamhet och inlärning.

4.3 Scoutprogrammet
Scoutprogrammet utgör stommen för den praktiska scoutfostran. 
Det finländska scoutprogrammet utvecklas och upprätthålls 
för målgruppen för scoutfostran. Scoutprogrammet beskriver 
verksamheten enligt målen för fostran och enligt scoutmetoden.

GODKÄNNANDE AV OCH ÄNDRINGAR 
I DOKUMENTET SAMT IKRAFTTRÄDANDE

Denna grundstadga har godkänts på Suomen Partiolaiset 
- Finlands Scouter ry:s medlemsmöte 14.11.2020 och ersätter 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s grundstadga godkänd 
21.11.2010. Grundstadgan träder i kraft omedelbart. Grundstadgan 
har fastställts av World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
och World Organization of the Scout Movement före beslutet  
på medlemsmötet.

Grundstadgan kan av SP-FS medlemsmöte revideras på det sätt 
som definieras i SP-FS stadgor. Världsförbunden bör fastställa 
ändringar i grundstadgan innan de kan träda ikraft.
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