Årsrapport 2020

Kårchefens rapport
Uppgifter om kåren *

Kårens
namn
Kårnummer
Distrikt/FiSSc *
Finlands Svenska Scouter

Med vilka utomstående (icke scout) aktörer samarbetar kåren?
Med samarbete menas allt från ekonomiska understöd till användning av utrymmen eller övriga
resurser (t.ex. låna företagets paketbil).
Ungdomsavdelningen i kommunen
Socialtjänsterna i kommunen
Annan kommuninstans
Understödsförening
Föräldraförening
Företag
Läroinrättning
Lions-förening
Rotary-förening
Idrottsförening
KFUM-KFUK
Annan lokal ungdomsorganisation
Annan lokal organisation
Ev.luth.församlingen

Ortodoxa församlingen
Frikyrkoförsamling
Annan religiös förening
Annat, vad?
Vad innefattar samarbetet?
Har kåren ett skriftligt samarbetsavtal med församlingen?
Ja
Nej
När har ni senast uppdaterat ert samarbetsavtal?
För mindre än två år sedan
2-5 år sedan
För mer än 5 år sedan
Vet inte

Hur mycket understöd fick er kår år 2020 av följande bakgrundsorganisationer?

Kommunen (€)

Församlingen (€)

Annan instans(€)

Vilken
instans?
På vilket sätt samarbetar ni med kommunen?
vår kår samarbetar inte med kommunen
kommunen erbjuder oss utrymmen/kårlokal
kommunen finansierar vår verksamhet
kommunen finansierar större investeringar på t.ex. kårlokalen/kårbåten

kommunen låter oss använda lägerutrustning eller lägerområde
kommunen hyr ut åt oss lägerutrustning eller lägerområde
Vi har under år 2020 träffat kommunens beslutsfattare
(t.ex. kommunfullmäktige, kommundirektören, ansvarig för kommunens ungdomsverksamhet)
På vilket sätt samarbetar ni med församlingen?
vår kår samarbetar inte med en församling
församlingen erbjuder oss utrymmen/kårlokal
församlingen finansierar vår verksamhet
församlingen finansierar större investeringar på t.ex. kårlokalen/kårbåten
församlingen låter oss använda lägerutrustning eller lägerområde
församlingen hyr ut åt oss lägerutrustning eller lägerområde
Vi har under år 2020 träffat föramlingens kyrkoherde
Vi har under år 2020 träffat församlingens anställda med ansvar för scouting (s.k. frans)
På vilket sätt samarbetar ni med företag?
Vår kår samarbetar inte med företag
Företaget erbjuder oss utrymmen/kårlokal
Företaget finansierar vår verksamhet
Företaget lånar ut/låter oss hyra lägerutrustning eller lägerområde
Företaget donerar/ger oss rabatt för material
Företaget understöder våra medelsinsamlingskampanjer
Vi samarbetar kring talkon eller gemensamma evenemang
Annat samarbete, vad?

Hinder för att delta i verksamheten
Inom scouterna har vi identifierat åtta hinder för att delta i verksamheten och även åtgärder för att
undvika hinder.
1. Inom scouting uppmuntrar vi kårerna att möta människor med olika bakgrund och från olika
slags grupper
2. Inom scouterna stöder vi gruppledarna att bemöta barn med olika behov
3. Vi eftersträvar att scouting erbjuds som hobby på alla områden
4. Inom scouterna ser vi till att ekonomiska faktorer inte är ett hinder för att ha scouting som
hobby

5. Inom scouterna ska varje scout som förbundit sig till scoutingens värderingar känner sig
bekväm i sin hobby.
6. Hinder på kårlokalen avlägsnas
7. Scoutverksamhet erbjuds i anslutning till skoldagen
8. Inom scoutingen kan man vara sig själv i alla grupper
Vilka följande åtgärder har er kår under år 2020 vidtagit?
1. Vi kan och vi vågar möta olika grupper
2. Vi har stärkt gruppledarnas kunnande att bemöta barn med olika behov
3. Vi har utvidgat vår verksamhet till nya områden på orten
4. Vi beviljar vid behov rabatter och befrielser till deltagaravgifter och/eller lånar ut utrustning till dem
som behöver
5. Det är lätt att komma med i vår verksamhet oberoende av trosuppfattning
6. Vår kårlokal är tillgänglig eller det är möjligt att göra den tillgänglig
7. Vi har arrangerat scoutverksamhet i anslutning till skoldagen
8. Det är lätt att vara sig själv i alla våra grupper och minoriteter beaktas
Hur påverkades kårens verksamhet av corona-epidemin under 2020?
Välj alla alternativ som har påverkat er verksamhet.
våren
Paus i verksamheten
Vi ordnade verksamhet på distans
Vi höll veckomöten utomhus
Vi ställde in större kårevenemang
Vi ordnade större kårevenemang med
specialarrangemang/på annat sätt
Vi utnyttjade material för scouting på distans
Vi fick färre nya barn med i kåren än vanligt
Vi skulle ha behövt mer stöd för att ordna
trygg verksamhet
Kårens verksamhet påverkades inte

sommaren

hösten

vintern (december)

våren

sommaren

hösten

vintern (december)

På annat sätt, hur?
Hurdant stöd skulle er kår ha behövt för att förverkliga trygg scoutverksamhet?

Kommunikation
Hurdant stöd gällande marknadsföring önskar ni på ert område?
Nationella kampanjer som kåren kan delta i (t.ex. Vuxenrekrykampanjen)
Färdigt material, mallar och anvisningar för synliggörande och marknadsföringsevenemang
Material (t.ex. broschyrer och annat som kan delas ut)
Utbildning om kommunikation och marknadsföring, vad?

Annat, vad?

Har du önskemål på material som nu saknas i materialbanken? Vad?

Önskar er kår material på något annat språk?
Förutom svenska (allt scoutmaterial finns även på finska)
lättläst finska
lättläst svenska
teckenspråk
enaresamiska
nordsamiska
skoltsamiska

engelska
ryska

estniska
arabiska
somaliska
annat språk, vad?

En del scoutmaterial finns redan översatt till engelska. Har ni behov av annat material på engelska,
hurdant?
Material på engelska som är riktat till scouternas vårdnadshavare.

Material på engelska riktat till äldre ledare

Material på engelska riktat till 7-22 åriga scouter i åldersgrupperna.

På vilka övriga språk tycker ni att scoutmaterial borde produceras?
Utöver finska, svenska och engelska
lättläst finska
lättläst svenska
teckenspråk
enaresamiska
nordsamiska
skoltsamiska

engelska

ryska
estniska
arabiska
somaliska
annat språk, vad?

Chefstriomodellen
•
•
•

Kårchefen leder kåren
Uppdragschefen tar hand om kårens frivilliga
Programchefen leder scoutprogrammets förverkligande i kåren

Har din kår tagit i bruk chefstriomodellen?
Ja
Nej, varför inte?

Coachverksamhet
Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam
under 2020?
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v.
1-2 gånger
3-5 gånger
6-10 gånger
mer än 10 gånger
Jag vet inte vem som är min coach. Varför?

Inte alls. Varför?

Hurdan coaching och hurdant stöd skulle vara till mest hjälp för dig som kårchef?
Välj ett eller flera alternativ
Coaching och stöd på scoutledarträffarna
Fysiska träffar face-to-face med coachen

Coaching på distans t.ex. telefonsamtal,Teams, Skype, Google Meet, Zoom, etc.
Personliga träffar ensam med coachen
Träffar med hela chefstrion och coachen/coacherna
Skilda träffar för uppdragschefer och för programchefer
Chefsträff eller chefstrioträff på förbundsnivå (hela FiSSc)
Annat, vad?

Jag behöver inget stöd av coacher. Varför?

Finlands Svenska Scouter
Vilka är de största utmaningarna för tillväxt i er kår?

Deltar din kår i finskspråkig verksamhet?
Ja
Nej
Hurdan finskspråkig verksamhet kan det finnas intresse för i er kår? (Du kan kryssa i flera
alternativ)
Ledarutbildning
Webinarier och werkshopar för ledare
Åldersgruppsevenemang arrangerade av finskspråkiga kårer/distrikt/Finlands Scouter
YSP-utbildning (Young Spokespeople)
Stabsuppdrag på evenemang
Stora lokala scoutevenemang (t.ex. scoutparad, distriktens kvällsbål och evenemang etc.)
Övrigt, vad?

Är din kår intresserad av ett webbsidebotten för kårens webbsidor?
Ja
Nej
Kan inte säga
Hur mycket är ni villiga att betala för ett webbsidebotten?

Vilken slags coaching upplever du som kårchef att din kår behöver?
Ange på skalan 1-5 (1=behöver inte coach, 5= vill gärna ha mycket stöd) hur mycket stöd ni önskar av
olika slags coacher: kårcoach (administration, kommunikation, leda vuxna och
föreningen), programcoach (åldersgruppsverksamhet, evenemang), uppdragscoach (ledarvård,
utbildning, tips om rekrytering och introduktion, tack-kultur)
1

2

3

4

5

Ingen kårcoach

Mycket kårcoaching

Ingen programcoach

Mycket programcoaching

Ingen uppdragscoach

Mycket uppdragscoaching

Vet du var du kan läsa om och ansöka lediga uppdrag i FiSSc?
Ja
Nej
Har ni intresse för att utveckla kåren i en mer hållbar riktning?
Hållbarhet är ett centralt tema i Finlands Scouters följande strategi för åren 2021-2026. Hållbarhet
innefatter många aspekter men bl.a. är en av målsättningarna att scouting år 2030 ska vara
klimatneutralt.
Ja
Nej
Kan inte svara

Programchefens rapport
Scoutprogrammet i kåren
Hur upplever ni att följande punkter, som finns definierade i scoutprogrammet, motsvarar
verksamheten i er kår?
Motsvarar
inte alls

Varungar

Vargungarna är 7-9-åringar.

Akelan har utbildats för sitt uppdrag.

Som akela fungerar en äldre ledare eller
roverscout.

Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 10-12-åringar.

Äventyrsscouterna fungerar inom laget i
patruller på 4-6 äventyrsscouter och lär sig
färdigheter i mindre grupper.

Äventyrsscouterna får i tur och ordning
fungera som patrulledare för patrullen genom
små ledaruppdrag påmöten.
Kaptenen har utbildats för sitt uppdrag.

Som kapten fungerar en äldre ledare eller
roverscout.

Spejarscouter

Spejarscouterna är 12-15-åringar.

Spejarscoutflickor och -pojkar fungerar i skilda
patruller.
Explorerscouter fungerar som patrullledare
för spejarscouterna.

Spejarscouterna leds av en lots som utbildats
för sitt uppdrag.

Motsvarar
ganska dåligt

Motsvarar i
någon mån

Motsvarar
ganska bra

Motsvarar
helt

Motsvarar
inte alls

Motsvarar
ganska dåligt

Motsvarar i
någon mån

Motsvarar
ganska bra

Som spejarscoutlots fungerar en äldre ledare.

Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17-åringar.
Explorerscoutpatrullerna leds av en
patrulledare som är explorerscout.

Explorerscouterna handleds av en lots som
utbildats för sitt uppdrag.
Som explorerscoutlots fungerar en äldre
ledare.

Explorerscouternas verksamhet innefattar
kårens,distriktets/FiSSc:s och FS:s evenemang.

Roverscouter

Roverscouterna är 18-22-åringar.

Roverscoutpatrullerna har roverscouter som
patrulledare.
Roverscouterna handleds av en lots som
utbildats för sitt uppdrag.

Som roverscoutlots fungerar en äldre ledare.

Roverscouternas verksamhet innefattar
kårens,distriktets/FiSSc:s och FS:s evenemang.
Pauser & åldersgruppsträffar
Ja
Har ni under år 2020 deltagit i en
åldersgruppsträff?

Har ni arrangerat en åldersgruppsträff år
2020?
Har ni år 2020 erbjudits spejardagar?

Nej

Motsvarar
helt

Ja

Nej

Om ja, deltog ni?

Om inte, varför deltog ni
inte?

Utförde spejarscouterna i er kår pauser år
2020?

Utförde explorerscouterna i er kår pauser år
2020?

Vilka påståenden stämmer för er kårs del?
Stämmer

Stämmer inte

Roverscouterna verkar i den egna kårens
roverscoutpatruller

Roverscouter från ett flertal kårer deltar i
verksamheten

Roverscouterna har olika uppdrag och projekt
Vår kår har ingen roverscoutverksamhet

Internationell verksamhet

I scouterna har vi som mål att erbjuda internationella upplevelser åt alla åldersgrupper. Upplevelserna
kan t.ex. vara att delta i internationella lägerresor, utländska gäster på evenemang eller internationella
aktiviteter på kårevenemang. Med hjälp av material och tips för aktiviteter som Finlands Scouter utgett i
samband med sina utvecklings- och globala fostringsprojekt (Jakit karkaa! -ohjelmapaketti, Ugandaprojektin materiaalit), kan man i kåren fundera på möten med och mellan olika kulturer
Hurdan internationell verksamhet har er kår utfört under år 2020?
lägerresa utomlands

internationella gäster på kårens evenemang

upprätthållit kontakten till vänkåren utomlands. Från vilket land?
internationella aktiviteter på kårens evenemang

utnyttjat FS:s material för utvecklingssamarbete (Jakit karkaa! -ohjelmapaketti, Uganda-projektin
materiaalit)

deltagit eller arrangerat JOTA-JOTI – evenemang

utfört aktiviteter ur materialpaketet för ThinkingDay (Muistelemispäivän materiaalipaketi)
annat, vad?

Om kåren har deltagit i internationella projekt, av vem har ni fått stöd för projektplaneringen?
Distriktets/FiSSc:s programgrupp/ den ansvariga för internationella ärenden
Programcoachen

Webbsidan Leirimatkalle.partio.fi eller annan motsvarande (t.ex. på scout.fi)
Annanstans ifrån, varifrån?
Vi har inte bett om hjälp.
Vi har inte fått hjälp.

Har er kår år 2020 deltagit i scoutverksamhet utomlands, vad i sådana fall?
Vi har inte deltagit i scoutevenemang utomlands.
Vi har deltagit i läger utomlands.
Vi har besökt ett scouthem.
Vi har besökt vår vänkår.

Vi har deltagit i en internationell seglats.
Vi har deltagit i en vandring utomlands.

Vi har deltagit i scoututbildning och/eller -seminarium utomlands.
Vi har deltagit i annan internationell verksamhet, vad?

Har din kår hört om Ugandaprojektet #NoMissedSchoolDays?
Ja

Nej

Har ni i kåren utfört aktiviteter relaterade till Ugandaprojektet #NoMissedSchoolDays?
Ja

Nej

Program

När började er kår med familjescouting?
Har er kår för avsikt att börja med familjescouting?
2018 eller tidigare
2019
2020

2021 eller senare

2022 tai myöhemmin

Vi har inga planer för familjesocuting.

Programsatsning

År 2020 var programsatsningen Även jag leder!
Målet är att alla scouter under året lär sig att känna igen de ledarskapsfärdigheter som hen lärt sig i
scouterna och kan berätta om dem för andra.
Har din kår använt material ur programsatsningen Även jag leder?
Ja

Nej

Vilka åldersgrupper i er kår har utfört aktiviteter ur programsatsningen?
Vargungarna

Äventyrsscouterna
Spejarscouterna

Explorerscouterna
Roverscouterna
Äldre ledare

Kårstöd
Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam
under 2020?
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v.
1-2 gånger
3-5 gånger

6-10 gånger

mer än 10 gånger
Inte alls. Varför?

Jag vet inte vem min coach är, varför inte?
Hurdan coaching och hurdant stöd skulle vara till mest hjälp för dig som programchef?
Välj ett eller flera alternativ
Coaching och stöd på scoutledarträffarna
Fysiska träffar face-to face med coachen

Coaching på distans t.ex. telefonsamtal, Teams, Skype, Google Meet, Zoom, etc.
Personliga träffar ensam med coachen

Träffar med hela chefstrion och coachen/coacherna

Skilda träffar för uppdragschefer och programchefer

Chefsträff eller chefstrioträff på förbundsnivå (hela FiSSc)
Annat, vad?

Jag behöver inget stöd av coacher, varför?
Scouting för vuxna
Ordnar ni i kåren eller kårteamet verksamhet för endast vuxna?
Du kan välja flera alternativ

Ledarvård

Regelbunden verksamhet för vuxenpatrull
Utfärder och kvällsträffar för vuxna
Annan egen verksamhet, vad?

Vi ordnar inte skild verksamhet för vuxna.

Vilken slags coaching upplever du som programchef att din kår behöver?
Ange på skalan 1-5 (1=behöver inte coach, 5= vill gärna ha mycket stöd) hur mycket stöd ni önskar av
olika slags coacher: kårcoach (administration, kommunikation, leda vuxna och
föreningen), programcoach (åldersgruppsverksamhet, evenemang), uppdragscoach (ledarvård,
utbildning, tips om rekrytering och introduktion, tack-kultur)
1

2

3

4

5

Ingen kårcoach

Mycket kårcoaching

Ingen uppdragscoach

Mycket uppdragscoaching

Ingen programcoach

Mycket programcoaching

Vet du var du kan läsa om och ansöka om lediga uppdrag i FiSSc?
Ja

Nej

Hur hanterade ni i kåren att förbundslägret Najs 2020 inte blev av? Ordnade ni ersättande
program eller aktiviteter? Har ni t.ex. utnyttjat Najs 2020 materialpaketet?

Uppdragschefens rapport
Scoutmetoden
Använder ni handslag för de olika uppdragen i er kår?
Ja

Nej

Vem i kåren har ett handslag?
Kårchefen

Programchefen

Uppdragschefen

Styrelsen/ledarna i kåren

Projektcheferna (t.ex. lägerchef, rese-, tävlings-)

Åldersgruppernas ledare (t.ex. akelor, kaptener, lotsar, åldersgruppsansvariga)

Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget mellan uppdragsgivaren och
uppdragstagaren. Uppdragsnyckeln och Utveckling inom uppdraget -verktygen fungerar som stöd i
handslagsdiskussionen. Observera att FiSSc:s handslagsdokument uppdaterats under år 2020.
Använder ni mellanhandslag eller avslutande handslag i er kår?
Ja, mellanhandslag

Ja, avslutande handslag
Nej

Varför gör ni i kåren inte mellanhandslag eller avslutande handslag?
Vi har inte tid

Vi tycker inte att det är relevant

Handslagsdokumenten lämpar sig inte för vår kår
Vi kände inte till att dylika dokument finns
Annan orsak, vad?

Behöver ni mera stöd för handslagsmodellen?
Ja

Nej

Hur gör ni handslag?
skriftligt
muntligt

Vi har inte handslag i bruk i kåren på ovan nämnda sätt.

Vilket slags stöd eller utbildning önskar ni för kårens trygghetsperson(-er)?
Utöver existerande material önskar vi:
Inget, det som finns räcker

Utbildning ordnad av FiSSc (fysiskt deltagande)

Webbutbildning

Gemensamma träffar för trygghetspersoner
Något annat, vad?

Brukar ni uppmuntra kårens ledare att delta i utbildningar för sina uppdrag?
Ja, vi uppmuntrar aktivt och systematiskt alla ledare att delta i utbildningar
Ja, ledare med uppdrag får gärna delta i utbildningar som intresserar dem
Nej, vi brukar inte diskutera utbildningar i kåren

Vilka faktorer skulle sporra era ledare att mer aktivt delta i scoututbildningar?
Utbildningarna ordnas nära kåren

Utbildningarnas tidpunkt passar deltagarna
Utbildningar erbjuds då uppdragen inleds
Förmånligare kurspris

Kortare eller mindre krävande utbildningar

Att delta i utbildningar i början av uppdragen, innan ledaren redan är rutinerad i sitt uppdrag och
upplever att hen kan det mesta
Utbildningarna är mer inriktade på specifika uppdrag

Att utbildningar sällan inhiberas (det känns onödigt att anmäla sig, då utbildningen högst antagligen
ändå inte blir av)
Utbildningar ordnas som webbkurs

Högre kvalitet på scoututbildningarna

Att deltagarna lär sig något nytt på utbildningarna

Tidigare kunskaper och färdigheter beaktas i utbildningar
Personliga tidtabellsproblem beaktas i kursplaneringen

Inställningen i kåren till utbildningar skulle vara mer positiv, så är läget inte nu
Någon annan faktor, vad?

Nya medlemmar, nya grupper, tilltagande scoutverksamhet och aktiv uppföljning av medlemsantalet är
viktiga faktorer för en välmående kår. Att rekrytera nya vuxna och ordna olika rekryteringsevenemang
främjar kårens livskraft nu och på lång sikt.
Har ni aktivt rekryterat nya vuxna till er kår?
Ja

Nej

Uudet jäsenet, uudet ryhmät, partioharrastuksen kasvu ja aktiivinen jäsenmäärän seuraaminen on osa
hyvinvoivan lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten rekrytoiminen ja erilaisten
jäsenhankintatempausten järjestäminen mahdollistaa lippukunnan elinvoimaisuuden nyt ja
tulevaisuudessa.
Vilka material har ni använt för att rekrytera och introducera nya vuxna?
Exempel på marknadsföringsevenmang
Material för vuxenrekrytering
Kväll för vårdnadshavare

Årsklocka för en ny vuxen

Guide till ditt scoutäventyr

uppdragsbeskrivning för scoutfadder

Välkommen till scouting -moodlekurs

FS guide för en ny akela (finns endast på finska "Uuden akelan opas")
Vi har inte använt något av ovanstående material

Har ni tagit vara på resultaten från Bästa stället att gör frivilligarbete -enkäten för att utveckla
trivseln bland era frivilliga?
Ja

Nej

Varför har ni inte utnyttjat resultaten?
Vi har inte fått resultaten

Vi fick enbart medeltal på förbundsnivå, men inga egna siffror (antalet svarande var färre än fem)
Resultaten har varit svåra att analysera

Vi vet inte hur vi skulle kunna använda resultaten
Vi har inte haft tid

Annan orsak, vad?

Hur många gånger har du träffat eller varit i kontakt med en coach/coacherna i ditt kårteam under 2020?
t.ex. på scoutledarträffar, kårteamsträffar eller andra evenemang/möten, per telefon, online o.s.v.
1-2 gånger
3-5 gånger

6-10 gånger

mer än 10 gånger
Inte alls, varför?

Jag vet inte vem som är min vår coach, varför?
Hurdan coaching och hurdant stöd skulle vara till mest hjälp för dig som uppdragschef?
Du kan välja flera alternativ
Coacing och stöd på scoutledarträffarna

Fysiska träffar face-to-face med coachen

Coaching på distans t.ex. telefonsamtal, Teams, Skype, Google Meet, Zoom, etc.
Personliga träffar ensam med coachen

Träffar med hela chefstrion och coachen/coacherna

Skilda träffar för uppdragschefer och programchefer

Chefsträff eller chefstrioträff på förbundsnivå (hela FiSSc)
Annat, vad?

Jag behöver inget stöd av coacher, varför?

Har kåren en plan för respektfullt beteende (antimobbningsplan)?
Ja

Nej

Vet inte

Vad är en plan för respektfullt beteende?

Vet du var du kan läsa om och ansöka om lediga uppdrag i FiSSc?
Ja

Nej

Vilken slags coaching upplever du som uppdragschef att din kår behöver?
Ange på skalan 1-5 (1=behöver inte coach, 5= vill gärna ha mycket stöd) hur mycket stöd ni önskar av
olika slags coacher: kårcoach (administration, kommunikation, leda vuxna och
föreningen), programcoach (åldersgruppsverksamhet, evenemang), uppdragscoach (ledarvård,
utbildning, tips om rekrytering och introduktion, tack-kultur)
1
2
3
4
5
Ingen kårcoach

Mycket kårcoaching

Ingen uppdragscoach

Mycket uppdragscoaching

Ingen programcoach

Mycket programcoaching
Spara och fortsätt senare
•

Föregående

Verksamhetsrapport
Medlemsantal

Hur många sjöscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2020?
Hur många sisuscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2020?
Hur många medlemmar med annat modersmål än finska eller svenska fanns det
sammanlagt i
kåren per 31.12.2020?
Scoutprogrammet
Hur många vargungeflockar hade kåren per 31.12.2020?

Flickor

Pojkar

Blandade

Hur många vargungar har utfört följande spår år
2020?

Hobby

Första Hjälpen

Artisten

Kvällsprogram

Kocken

Hembygden

Hantverkaren

Lekar

Lägerkocken

Lägerliv

Husdjur

Trafik

Idrottaren

Naturkännaren

Ut i naturen

Världen

Media

Paddling

Sjöfararen

Min tro

Elden

Mitt eget spår

Scouttraditioner

Scoutfärdighetstävling

Seglaren

Snickaren

Utfärd

Orientening

Konstnaren

Berattelser

Redaktören

Till sjöss

Starkare tillsammans

Naturskydd
Hur många vargungar har utfört märket nedan under året 2020?

Panda-märket

merkki

#meidänmeri -

Deltagande i evenemang
Om en och samma vargunge deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en
deltagare/evenemang.

Hur många vargungar deltog i dagsutfärder för vargungar år 2020?
Hur många vargungar deltog i utfärder med övernattning för vargungar år
2020?
Hur många vargungar deltog i vargungeseglatser år 2020?
Hur många vargungar deltog i vargungetävlingar år 2020?
Antal evenemang

Hur många utfärder för vargungar gjorde kåren år 2020?
Hur många utfärder med övernattning för vargungar gjorde kåren år
2020?
Hur många vargungeseglatser gjorde kåren år 2020?
Hur många vargungetävlingar deltog kåren i år 2020?

Sigill

2020?

Hur många vargungesigill utdelades i kåren år

Äventyrsscouter

Äventyrsscoutprogrammet

Scoutprogrammet
Hur många äventyrsscoutlag hade kåren per 31.12.2020?

Flickor

Pojkar

Blandade

Hur många äventyrsscouter har utfört följande väderstreck och interkardinalstreck år 2020?

Välkommen
Norr
Söder

Väster

Öster

Vandring

Vinterläger

Tjänst

Stora tävlingar
Hur många äventyrsscouter har utfört följande specialmärken år 2020?

Datafreaken

Artisten

Heraldik

Skidning

Historikern

Nödförstahjälpen

Indianen

Östersjön

Jollen

Fiske

Seder och bruk

Stadsliv

Utvecklingssamarbete

Språkgeniet

Återvinning

Litteratur

Hembygden

Hantverkaren

Reparbete

Skeppskocken

Bagaren

Konstruktioner

Trafiken

Naturvårdaren

Naturahushållning

Naturkännaren

Internationellt

Paddling

Sjöspecialmärke I

Sjöspecialmärke II

Sjöspecialmärke III

Sjöspecialmärke IV

Skogsvaktaren

Snickaren

Sång och lek

Scoutfärdighetstävling

Cykeln

Bibeln

Utfärdskocken

Detektiven

Församlingen

Cap handi

Orientering

Meteorologen

Plåstret

Redaktören

Eldslagning

Astronauten

Simning

Fotografen

Medelanskaffning

Ansvarskännande
konsument

Signalisten

Virka och sticka
Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2020?

Panda-märket

merkki

#meidänmeri -

Deltagande i evenemang

Hur många äventyrsscouter deltog i dagsutfärder för äventyrsscouter år 2020?
Hur många äventyrsscouter deltog i utfärder med övernattning för äventyrsscouter år
2020?
Hur många äventyrsscouter deltog i seglatser för äventyrsscouter år 2020?
Hur många äventyrsscouter deltog i tävlingar för äventyrsscouter år 2020?
Hur många äventyrsscouter deltog i terränglekar (expeditioner) för äventyrsscouter år
2020?
Antal evenemang

Hur många utfärder för äventyrsscouter gjorde kåren år 2020?
Hur många utfärder med övernattning för äventyrsscouter gjorde kåren år
2020?
Hur många seglatser för äventyrsscouter gjorde kåren år 2020?
Hur många tävlingar deltog kårens äventyrsscouter i år 2020?
Hur många terränglekar (expeditioner) deltog kårens äventyrsscouter i år
2020?

Sigill

2020?

Hur många äventyrsscoutsigill utdelades i kåren år

Spejarscouter

Spejarscoutprogrammet

Scoutprogrammet
Hur många spejarscoutpatruller hade
kåren per 31.12.2020?
Flickor
Pojkar
Bland
ade

Hur många spejarscouter har utfört följande etapper år 2020?

Lägerliv

Kreativitet

Överlevnad

Samhälle

Staden

Jag

Hur många av
spejarscoutpatrullerna har en
aktiv lots?

Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2020?

merkki

#meidänmeri -

Deltagande i evenemang
Om en och samma spejarscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en
deltagare/evenemang.

Hur många spejarscouter deltog i dagsutfärder för spejarscouter år 2020?
Hur många spejarscouter deltog i utfärder med övernattning för spejarscouter år
2020?
Hur många spejarscouter deltog i seglatser för spejarscouter år 2020?
Hur många spejarscouter deltog i fyrar år 2020?
Hur många spejarscouter deltog i hela åldersgruppens avdelningsträffar år 2020?
Hur många spejarscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2020?
Hur många spejarscouter deltog i spejardagar år 2020?
Deltagande i evenemang

Hur många utfärder för spejarscouter gjorde kåren år 2020?
Hur många utfärder med övernattning för spejarscouter gjorde kåren år 2020?
Hur många seglatser för spejarscouter gjorde kåren år 2020?
Hur många fyrar deltog spejarscouterna i år 2020?
Hur många avdelningsträffar för hela åldersgruppen deltog kårens spejarscouter i år
2020?
Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens spejarscouter i år 2020?
Hur många spejardagar deltog kårens spejarscouter i år 2020?

Sigill

2020?

Hur många spejarscoutsigill utdelades i kåren år

Explorerscouter

Explorerscoutprogrammet

Scoutprogrammet
Hur många explorerscoutpatruller hade
kåren per 31.12.2020?

Hur många av explorerscoutpatrullerna
har en aktiv lots?

Flickor

Pojkar
Bland
ade

Obligatoriska fickor
Hur många explorerscouter gjorde alla aktiviteter ur följande fickor år 2020?

Välkommen explorerscout!

Scoutfärdighetstävlingar

Gruppledarutbildningen

Explorerscoutevenemang

Uppflyttning och evalueringsträffar

Temafickor
Hur många explorerscouter gjorde en eller flera aktiviteter ur följande temafickor år 2020?

Pauser

Full koll i vardagen

Skärgårdsskepparpraktik

Stor för de små

Livskvalitet

Utfärd

Världsåskådning

Vår grej

Vår natur

Jag själv

Jag och andra

En del av samhället

Vi ordnar ett läger

Explorerscout på kurs

För vår jord

Verksam i kåren

Vandring

Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2020?

#meidänmeri -merkki

Deltagande i evenemang
Om en och samma roverscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en
deltagare/evenemang.

Hur många explorerscouter deltog i dagsutfärder för explorerscouter år 2020?

Hur många explorerscouter deltog i utfärder med övernattning för explorerscouter år 2020?

Hur många explorerscouter deltog i seglatser för explorerscouter år 2020?

Hur många explorerscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2020?

Hur många explorerscouter deltog i distriktets/FiSSc:s explorerscoutevenemang år 2020?

Hur många explorerscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade evenemang
(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2020?
Antalet evenemang

Hur många utfärder för explorerscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många utfärder med övernattning för explorerscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många seglatser för explorerscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens explorerscouter i år 2020?

Hur många av distriktet/FiSSc arrangerade explorerscoutevenemang deltog kårens explorerscouter i år 2020?

Explorerdagar och sigill

Hur många explorerscouter deltog i explorerdagar år 2020?

Hur många explorerscoutsigill utdelades i kåren år 2020?

Roverscouter

Roverscoutprogrammet

Obligatoriska kontroller
Hur många roverscouter utförde alla aktiviteter ur följande kontroller år 2020?

Välkommen som ny roverscout

Grundutbildning för
scoutledare

Utlandsprojekt

På väg mot vuxenheten

Valbara kontroll
Hur många roverscouter utförde en eller flera aktiviteter ur följande kontroller år 2020?

Färdigheter i
vardagen

Etik i vardagen
Första hjälp

Utekunskaper

Fysiskt välbefinnande

Andlighet och reflektion

Psykiskt välbefinnande

Tillsammans med andra

Internationell scouting

Hållbar utveckling

Våga satsa och ta risker

Scoutkåren

Livsåskådning

Jag som ledare

Jag som
gruppmedlem
Mångfald och attityder

Egen ekonomi

Viktiga värderingar

Till förmån för andra

Uppdrag

Proffs på projekt

Pengar i rörelse

Könsidentitet och sexualitet

Orientering

Säkerhet

Nya färdigheter

Vandring

Roverscoutevenemang

Jag påverkar miljön
Påverkan

Färdas på vatten

Kommunikation
Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2020?

#meidänmeri -merkki

Deltagande i evenemang
Om en och samma roverscout deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en
deltagare/evenemang.

Hur många roverscouter deltog i dagsutfärder för roverscouter år 2020?

Hur många roverscouter deltog i utfärder med övernattning för roverscouter år 2020?

Hur många roverscouter deltog i seglatser för roverscouter år 2020?

Hur många roverscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2020?

Hur många roverscouter deltog i distriktets/FiSSc:s roverscoutevenemang år 2020?

Hur många roverscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade evenemang
(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2020?
Antal evenemang

Hur många utfärder för roverscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många utfärder med övernattning för roverscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många seglatser för roverscouter gjorde kåren år 2020?

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens roverscouter i år 2020?

Hur många av distriktet/FiSSc arrangerade roverscoutevenemang deltog kårens roverscouter
i år 2020?

Projekt och sigill

Hur många av kårens roverscouter utförde sitt Finland-projekt år 2020?

Hur många av kårens roverscouter utförde sitt utlandsprojekt år 2020?

Hur många roverscoutsigill utdelades i kåren år 2020?

Äldre ledare
Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2020?

merkki

#meidänmeri -

Deltagande i scoutfärdighetstävlingar

Hur många äldre ledare deltog som tävlare i scoutfärdighetstävlingar år 2020?
Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens äldre ledare i som tävlande
år 2020?
Hur många nya vuxna (över 22-åringar) har år 2020 blivit medlemmar i er kår?
ingen
1-2
3-4
5-9

10 eller fler

Kårens gemensamma evenemang
Antal evenemang

Hur många gemensamma dagsutfärder, där deltagarna representerade flera än en
åldersgrupp, gjorde kåren år 2020?
Hur många gemensamma utfärder med övernattning, där deltagarna representerade flera än en åldersgrupp,
gjorde kåren år 2020?
Hur många gemensamma dagsseglatser, där deltagarna representerade flera än en
åldersgrupp, gjorde kåren år 2020?
Hur många gemensamma 1-2 dygn långa seglatser, där deltagarna representerade fler än en åldersgrupp,
gjorde kåren år 2020?
Hur många gemensamma minst 3 dygn långa seglatser, där deltagarna representerade fler än en
åldersgrupp, gjorde kåren år 2020?
Hur många vandringar ordnade kåren år 2020?

Hur många andra tillställningar ordnade kåren 2020?

Deltagande i evenemang

Om en och samma person deltog i flera utfärder, seglatser m.m. ska denne räknas som en
deltagare/evenemang.

Hur många scouter deltog totalt i kårens gemensamma dagsutfärder år 2020?

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2020 i kårens gemensamma utfärder med övernattning?

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2020 i kårens gemensamma dagsseglatser?

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2020 i kårens gemensamma seglatser som varade 1-2 dygn?

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2020 i kårens gemensamma seglatser som varade minst 3 dygn?
Läger
Läger 1

namn
sommarläger

Längd, dygn

Totalt

Vargungar

Äventyrsscouter

Deltagarantal

Vargungar

vinterläger

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

Roverscouter

Äldre ledare

Läger 2

namn
sommarläger

Längd, dygn

Totalt

Vargungar

Äventyrsscouter

Deltagarantal

Vargungar

vinterläger

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

Roverscouter

Äldre ledare

Läger 3

namn
sommarläger

Längd, dygn

Totalt

Vargungar

Äventyrsscouter

Deltagarantal

Vargungar

vinterläger

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

Roverscouter

Äldre ledare

Läger 4

namn
sommarläger

Längd, dygn

Totalt

Vargungar

Äventyrsscouter

Deltagarantal

Vargungar

vinterläger

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

Roverscouter

Äldre ledare

Läger 5

namn
sommarläger

Längd, dygn

Totalt

Vargungar

Äventyrsscouter

Deltagarantal

Vargungar

vinterläger

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

Roverscouter

Äldre ledare

