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Välkommen!!



På programmet
10.00 Hej och välkommen & styrelsens presentation

10.20 Aktuell info*

10.50 FiSSc:s verksamhetsplanering för 2022

11.00 Paus

11.10 Trivsel och trygghet i kåren

11.30 Exit-undersökningen

11.40 Pausjumppa

11.45 Corona-snack: prata av dig och dela tips

12.05 Åldersgruppsverksamheten – diskutera

12.35 Seppo.io 

13 Tack och hej! (familjescoutledarutb kl. 14)



STYRELSENS HÄLSNING

Vice scoutchef Jens Back



Styrelsen 2021



Varför en strategi?

En strategi förbättrar våra möjligheter att lyckas nå våra
mål på lång sikt

I en strategi riktas resurserna till områden var de på
bästa sättet kan befrämja vår framgång

Riktandet av resurser baserar sig på en vision som 
garanterar framgång, så att vi 1) inte behöver ständigt 
utvärdera vad som är viktigt och 2) vi alla går i samma 
riktning.

Att något är strategiskt betyder inte att det har ett 
högre egenvärde utan att den har en (stor) roll i 
organisationens framgång

Scoutingens framgång: Flera scouter, mera tid satt på
frivilligarbetet inom scouterna och mera inverkan av de 
använda timmarna.

Bild: Lasse Roiha



SCOUTINGEN NÅR SITT MÅL BÄST NÄR 
VI ALLA GÅR I SAMMA RIKTNING OCH 

PRIORITERAR SAMMA SAKER





Bra att komma ihåg när man arbetar med
strategin

Fördelningen av resurser: 20/80 
strategi/basverksamhet

Basverksamheten inkluderar
grupp/patrullverksamheten, 
förvaltningen, utbildning, läger, 
seglatser och dyl. på alla nivåer

Strategin bör forma 
basverksamheten för att vara 
framgångsrik men det är också 
viktigt att basverksamheten inte 
hindras eller avbryts, till exempel 
när de aktiva fokuserar på 
”strategiska frågor”

Strategi vs basverksamhet Hur använda strategin? Vad bör man inte göra?

Strategin styr verksamheten, 
särskilt genom 
verksamhetsplaneringen

– Kom ihåg uppföljningen och
att påminna om de strategiska
satsningarna

– Det är värt att rikta in korta (1 
års) och långa (3-6 års) 
åtgärder på 
tyngdpunktsområdena i 
strategin

Kom ihåg: Strategi fungerar när 
det tar oss alla i samma riktning

Den vanligaste orsaken till att 
strategier misslyckas är förlust 
av fokus: Utöka inte strategin. 
Scoutingens strategi är tydlig. 
Det som inte sägs tillhör 
basverksamheten.

Basverksamheten är viktigt, men 
det ersätter inte en tyngdpunkt i 
strategin även om sakerna ligger 
nära varandra

Saker bör inte överges som 
"för stora" eller "svåra” år 2021. 
Sex år är lång tid.



Strategin vs basverksamheten
Strategin är en kort sammanfattning av nyckelfrågorna för de kommande sex åren. Syftet är att hjälpa 
scoutingen att nå sina mål så bra som möjligt i en föränderlig värld

80 % (med målet att bli 100 %) Resursallokering 20 %

I praktiken oändligt Antal enskilda delar 1 vision, 3 stycken, 9 delmål

Oändlig, utvecklas för all tid Tidsfönster 6 år

Medlemmarna, världen Påverkar Isberget, genom att flytta på toppen

Grundstadgan, scoutprogramet… Baserar sig på Forskning, medlemsmötets beslut

Scoutingens mål Försöker uppnå Hjälper till att uppnå målet

Basverksamhet Strategin



Mätare Mätningssätt
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Scoutprocenten Antal scouter i befolkningen bland målåldersgruppen

Antal medlemmar med invandrarbakgrund
”Vilka språk talar du hemma med din familj” - en fråga till nya 
medlemmar i Kuksa

Nya sätt att scouta som erbjuds av kårerna Nya aktiviteter som anmälts av scoutkårerna i årsrapporten
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Antalet utdelade sigill Hämtas från Kuksa, kontrolleras en gång per år

Upplevd kompetensutveckling och påverkan i samhället 
och världen 

Ny undersökning en gång per år, baseras på utbildningsmålen

Antalet utdelade Hållbar scouting-erkännelser Erkännelser ansökta i Kuksa

Reduktionen i växthusgasutsläpp Ännu under arbete
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e Bästa stället för frivilligarbete
Det bästa stället för frivilligarbete-undersökning en gång om 
året. Ny enkät under arbete

Kompetensutveckling i frivilliguppdraget Ännu under arbete

Frivilligarbetarnas välbefinnande (fi. Hyvinvointipulssi) Pulsförfrågan en gång per månad

1
2

3

Mätarna för strategin



DAGENS INFODOS!

Hållbar scoutkår, ny kårwebbsidebotten, händelsekalender 2022, samarbetsavtal med församlingen, kommunalval,  
Bästa stället-enkäten,  Ledareldar, RoLe,  Vår FM, tillväxtträning,  chefstrioteamet presenterar sig.



Hållbar scoutkår-
certifikat

Hållbar scoutkår är ett verktyg för kårerna 
att arbeta med hållbarhet

Certifikatet bygger på åtta delområden och 
består av info och tips kring delområdena 
och en lista på kriterier (checklista) för 
certifikatet.

Antalet kårer som har certifikatet är en av 
mätarna i scoutingens strategi. (Strategins 
vision: Scouting ger alla unga färdigheter 
att förändra världen)

På finska: Kestävästi partiossa. Innehållet 
har tagits fram av FS i samarbete med WWF



HUR FUNKAR DET?
8 st delområden:

– Fostran Måltider

– Anskaffningar Kårlokaler och utfärdsstugor

– Resor och färdmedel Scoutresor och utlandsprojekt

– Återvinning Tillgänglighet

Kåren får certifikatet om kåren uppfyller 25 av de 
sammanlagt 50 kriterierna

– Kriterierna bedöms (av kåren) på skalan ja – under 

utveckling - nej

– Kåren ansöker om certifikatet i Kuksa

– Kåren får rätt att använda den beviljade certifieringen till 

slutet av nästa år.

www.scout.fi/hallbar-scoutkar



Ny botten för 
kårwebbsidor

Finlands Scouter erbjuder en ny lösning för 
webbsidesbotten för kårer

– kårnamn.partioscout.fi

– 99 €/år, egen domän är möjlig, men kostar 

mer

Det nuvarande WordPress-temat som 
kårerna fått tillgång till tidigare fasas ut: 

– Kan ännu laddas ner t.o.m juni

– Stödet upphör i mars 2022. Temat försvinner 

inte då genast, men det kan uppstå problem

Mer info: https://www.scout.fi/for-
karen/karadministration/kommunikation/kar
ernas-webbsidor/

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/karernas-webbsidor/


Händelse-
kalendern 2022

Kom ihåg att kommentera 
händelsekalendern 2022! 

Detta är kårens chans att påverka vilka 
evenemang och utbildningar som FiSSc 
ordnar.

E-post har gått till chefstrion

Sista dagen att kommentera är 9.5

https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/strateg
i-och-
verksamhet/handelsekalenderplanering-
2021/

https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/strategi-och-verksamhet/handelsekalenderplanering-2021/


Samarbete med
församlingen

Uppdaterad avtalsmodell mellan kår och
församling

Ny sida: scout.fi/forsamlingen

Var i kontakt med Emilia på kansliet om er
kår behöver stöd!

Bild: Atte Kesti

http://www.scout.fi/forsamlingen


Kommunalval
Specialmärket valugglan

– Distans aktiviteter för alla åldersgrupper

– Tygmärket går att beställa på Scandinavian

Outdoor Store

Make shi(f)t happen – Scouting och påverkan

– Online 29.4 kl. 19.00-20.00

– För explorers, rovers & andra nyfikna

– Fyll i anmälningsformuläret senast 28.4: 

bit.ly/scoutpåverkan

scout.fi/scoutkandidater

bit.ly/scoutpåverkan
http://www.scout.fi/scoutkandidater


Bästa stället att
göra frivilligarbete-
enkäten

Enkäten kartlägger hur det är att göra
frivilligarbete i scouterna. 

Skickas per e-post till alla 18 år fyllda 22.4. 
Svarstiden pågar till 13.5.  

TIPS! Har kåren 5 eller flera som svarat på
enkäten inom kåren får ni ta del av det egna
resultatet. 

Läs mer om enkäten: scout.fi/bastastallet

Bild: Jesse Braun

http://scout.fi/bastastallet


Kommande
ledarskapsevenemang

Kom med och förverkliga Roverscout- och 
ledardagar 2021

– 29-31.10 på Urhattu lägergård i Nokia

– Stab sökes; häng med på infoträff 20.4 kl. 18.00 ☺

• Teams Länk: bit.ly/role2021

• scout.fi/ledigauppdrag

Johtajatulet-Ledareldar

– 27-29.8, Evois

– För alla över 18 år

– Mål: 3000 scouter

– Anmälan öppen till 21.6, Early bird pris till 3.5.

– johtajatulet.fi 
Bild: Ville Tarhala

bit.ly/role2021
https://scout.fi/ledigauppdrag
https://johtajatulet.fi/


Vår-FM i 
scoutfärdigheter

TELLUS 21

4.9 .2021



Vi börjar med 
en uppgift!

Hämta och visa upp för kameran. 
Sträck upp handen när du är klar!

En scouthalsduk

En kotte

En rymdraket



Vadå FM i 
scoutfärdigheter?

En rolig tävling för scouter i spejar- och explorerscoutålder 
(orange och gröna serien)

Ordnas 4.9.2021 på Kiljava

FiSSc ordnar tävlingen – kom med både som deltagare och 
funktionärer!

För funktionärer finns många uppdrag, bland annat 
huvudkontrollanter, kontrollanter, och uppgifter i 
tävlingens stödfunktioner

Ta kontakt med jannica.savander@scout.fi eller skicka 
meddelande på Teams :)

www.scout.fi/tellus21

mailto:jannica.savander@scout.fi
http://www.scout.fi/tellus21


Malin Lindholm & Mixo Korin-Niemi

TILLVÄXTTRÄNING FÖR KÅREN



VADÅ TILLVÄXTTRÄNING? 

Kårernas tillväxtträning stöder kåren i att göra och genomföra en tillväxtplan, kåren får 
alltså individuell handledning i sitt tillväxtarbete.

I programmet används En drömscoutkår verktyget

Programmet baserar sig på resultatet från "Kasvun motivaatiotekijät"- undersökningen som 
FS gjorde 2020 på kårer som vuxit.

Planen är att jobba med de kårer som vill och har möjlighet att jobba med tillväxt

Från kåren deltar chefstrion (eller någon annan, minimi 3 personer från kåren).

Malin Lindholm och Mixo Korin-Niemi fungerar som "kasvukummin" (svenskspråkig term 
behövs!). Virve och Andrea är också med på ett hörn.

Träningsgruppen samlas 5-6 gånger under träningsperioden som är ungefär ett halvt år. 
Träffarna sker på distans

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/11/En-Dr%C3%B6mscoutk%C3%A5r-A4.pdf
https://partio.sharepoint.com/:p:/g/toiminnanalat/aluetyo/ES07U-eWfftPpvLRVp6JAXUBoKjgadpyDfswodvnuui9cA?e=PeCBJO


Kårstödets 
chefstrioteam

Jobbar för att fler kårer skulle ta i bruk 
chefstriomodellen och utnyttja den till fullo

Ordnar chefsträff 12.6 online, och 30.10 i 
samband med Roverscout- och ledardagarna

Var gärna i kontakt med vilka som helst 
frågor eller ärenden angående 
chefstriomodellen i kåren!

milla.aaltonen@scout.fi

ida-emilia.mantylampi@scout.fi

mailto:Milla.aaltonen@scout.fi
mailto:ida.mantylampi@scout.fi


FiSSc:s verksam-
hetsplan 2022

Arbetet med FiSSc:s verksamhetsplan för 
2022 har påbörjats

Scoutingens strategi 2021-2026 och årets 
verksamhetsplan ligger till grund för VP 
2022

Huvudrubriker:

– Scoutingen växer

– Scouting ger färdigheter för livet

– Scoutingen är det bästa stället för 

frivilligarbete

Förslag och kommentarer: 
www.bit.ly/vp22padlet

http://www.bit.ly/vp22padlet
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Trivsel i scouterna och 

Tryggt Tillsammans

Tove och Nanna



Kom ihåg att alla ledare ska ha gått Tryggt Tillsammans!

Uppdraget som trygghetsperson fungerar bäst om det inte är 

KC/stabschefen

Mentimeter länk: https://bit.ly/3fPBtwd

Mentimeter kod: 3291 6806 

https://bit.ly/3fPBtwd


Hur skulle du göra?

-Padlet länk: https://bit.ly/3mvS7lQ

1. Om en ledare pressar andra scouter (oberoende av ålder) att bada bastu 

tillsammans på ett evenemang?

2. Om ingen kommer och hämtar ett barn efter ett möte/evenemang?

3. Om ett barn berättar att hen inte vågar/vill gå hem?

4. Om en ledare och en minderårig scout inleder ett förhållande?

5. En scout (oberoende av ålder) hotar en annan scout med våld på ett 

evenemang/möte?

https://bit.ly/3mvS7lQ


Sista ordet

-Spara din stads socialjourens telefonnummer (hittas på stadens 

webbsida)

-Kom ihåg att skepparna ska ha gått Tryggt Tillsammans

-Alla kårer och evenemang ska ha minst en trygghetsperson



Exit-undersökning

Vad är exit-undersökningen? 

Skickas till vuxna och minderåriga scouters vårdnadshavare 
som avslutat sitt medlemskap

Fylls i anonymt

Resultaten skickas till de kårer där scouter slutat

Vad kan kåren göra med svaren?

Få reda på om något inte står rätt till

Se över sina rutiner ifall något oväntat uppdagas



Exit-undersökning
Frågor i exit-undersökningen

Språk

Ålder

Vilket år avslutades medlemskapet?

Hur många år var du/ditt barn med i scouterna?

Kår

Vad var den främsta orsaken till att du/ditt barn slutade i 
scouterna?

– Både färdiga svarsalternativ och öppna svar

Vad var största orsaken till att du/hen slutade?

– Både färdiga svarsalternativ och öppna svar

Om du/ditt barn börjar en annan hobby, så vilken är den?

Vad skulle få dig/ditt barn att börja i scouterna igen?

Vad tycker du nu om scouting? Vilken uppfattning hade du 
om scouting då du/ditt barn blev scout? Har din uppfattning 
förändrats? Hur?

Skulle du rekommendera scouting för dina kompisar/dina 
vänners barn?
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Coronasnack
• Presentera er för varandra

• Diskutera

– Hur går det i er kår? Har ni några 

sommarplaner?

– Har ni använt er av scoutprogrammet? Har ni 
gjort något annat istället?

– Vad hoppas ni att vi lär oss / tar med oss från 

dessa tider?

• Vi samlar tips till en padlet

• http://bit.ly/coronasnack

http://bit.ly/coronasnack


Coronasnack
• Mötestips på scoutprogrammet.fi

– #scoutahemma-märket

– Pandamärket & #vårthav-märket

– Distans- och utemötespadlet





Programsatsningen
– Åskåda världen

Målsättning: positiv religionsfrihet

Linjerna dras upp i grundstadgan ---> 
scoutfostran & program

Förnyad grundstadga --> Mer inkluderande 
åskådningsfostran inom scoutingen



Programsatsningen
– Åskåda världen

Tre delområden:
– Bygg din egen åskådning
– Förverkliga din egen åskådning

– Åskådning i dialog

Programsatsningen:
– I januari: åskådningsfostrans byggstenar, vi tittar inåt och 

identifierar vår egen åskådning
– I februari: fredsfostran (Thinking Day-materialet).

– I april: vårens och sommarens vandringar, läger, seglatser och 

utfärder = inkluderande och öppen andlighet.
– I september: scoutlöftesavgivningarna

– I november: festligheter; vi firar en trygg och inkluderande 

åskådningsfostran i scoutingen.

Finns på scoutprogrammet.fi 
→ www.scout.fi/programsatsning



Program-
uppdateringar

Äventyrsscoutprogrammet:
– Det som förr var specialmärken kallas nu utmaningar

Vissa utmaningar har fått nya namn, men har samma innehåll,

t.ex. utmaningen Uppträda inför publik kallades förr Artisten

– Aktiviteterna från det gamla programmet finns kvar men de har 

blivit omorganiserade

T.ex. i vädersträcket Norr finns nu en aktivitet som heter Knopar istället 

för att ha de olika knoparna utspridda i vädersträcken

– Norr: utrustning, Väst: att trivas på utfärder, Söder: orientering, Öst: 

att bygga ett liv

– Äventyrsspelet (tidigare ”expedition”) har fått en konkretare och 

tydligare roll.

Kommande uppdateringar:
– Explorerscoutprogrammet har uppdaterats på finska Översätts som 

bäst. Torde dyka upp på hösten.

– Vargungeprogrammet är nästa i tur; uppdatering på 

finska under hösten -21, och på svenska kommer 

det uppdaterade programmet antagligen 2022.



#nomissed
schooldays

Finlands Scouters samarbetsprojekt med 

scoutorganisationen i Uganda

Vill öka kunskapen om mens och om hur mens påverkar 

vardagen, bryta tabuer, öka medvetenheten.

Mötes- och lägeraktiviteter för äventyrs- och 

spejarscouter

Bild: Afra Murungi



Diskussion:
Presentera er för varandra (namn, kår, om 

åldersgruppsledare så för vilken åldersgrupp)

Diskutera: Hur har ni förverkligat eller hur skulle 

ni förverkliga åskådningsfostran på läger, 

vandringar, seglatser... i kåren?

(Om det blir tid över: Övriga tankar du har som 

åldersgruppsledare. Utmaningar? Glädjeämnen?)

Kom överens om vem som presenterar en av era 
bra tankar för hela scoutledarträff-gänget.

http://bit.ly/askadavarlden

Bild:Sara Ekman





seppo.io
Interaktiva, lärande spel som du kan bygga upp på 

en bild eller på en karta 

Alla 15-år fyllda scouter kan ansöka om 

användarkoder. (Användarkoden behövs för att 

SKAPA spel. För att spela behövs bara spelets kod, 

som kan ges åt vem som helst.) 

Spel som är delade i scoutbiblioteket kan enkelt 

kopieras = alla hjul behöver inte uppfinnas på nytt.

I scout-biblioteket i seppo finns redan några spel på 

svenska, bl.a. några mötesspel och ett p-rådd = enkla 

att kopiera om du inte vill skapa egna spel direkt.

Info och tips på scout.fi/seppo



seppo.io 
– vi testar!

Ta din smarttelefon om du har en (spelet går också att 
spela på dator..)

Gå gärna ut! 
Om du väljer att stanna inne; byt rum, byt ställning, byt vy, 
rör dig omkring i huset.. 

Gå till play.seppo.io med din telefon (välj språk: Svenska)

Välj ”Spelare” (/Player/Pelaajana)

Mata in koden: 

D5E15D

Bild: Linus Törnqvist



TACK FÖR IDAG!


