
FISSC:S SCOUTLEDARTRÄFF 
25.9 Kronoby & Åbo

26.9 Helsingfors & Vasa 



Dagens program & ungefärlig tidtabell 
10.00 Välkomna! Styrelsen presenterar vad som är aktuellt

10.20 Valberedningskommittén – styrelseval på kommande

10.45 En halvtimmes infopaket (ca)

11.25 Vi provar på årets programsatning

11.40 Trygghetspersoner, Tryggt tillsammans-utbildningar, Trivsel – läget hos er?

LUNCH

12.45 Scoututbildningar – info och diskussion

13.00 Hållbarhet inom scoutingen

14.00 Gemensam diskussion kring höststarten, post-corona + möjlighet att planera 
tillsammans

Senast kl. 15 Tack och hej! 



STYRELSEN INFORMERAR



Nothamn 2023
Det nalkas sjöläger! 
Psst. också för landkrabbor…

Rekrytering för lägerchefstrio har öppnat 
snart

– Uppdragsannons lägerchefstrio, SAD 
10.1.2022: bit.ly/nothamnlägerchef

– Nominera lägerchefer via formuläret

– Intressenanmälan för stabsuppdrag (ej
bindande)

https://bit.ly/nothamnlägerchef
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MechR0O4LU-dsNmBl-7KBoiXxLUbS_5FvMcWngYd_y5UN0s5NTZNTlhIRDIxT01QWE1XUko5UkFXNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MechR0O4LU-dsNmBl-7KBoiXxLUbS_5FvMcWngYd_y5UMVAyVUJCRzNUV0JCOEpTM1ZKSVFJSDBOUC4u


Höstmöte
FiSSc:s höstmöte ordnas 31.10 i Nokia 

I anslutning ordnas RoLe (mer om det
senare) 

Datum för infokvällar inför höstmötet:

– 19.10 kl. 18 övriga ärenden: FSSF, 
stjärnkartan

– 21.10 kl. 18 verksamhetsplan och budget

– 27.10 kl. 18 valberedningskommittén: 
presentation av kandidater



Bli förtroendevald!
FiSSc går på frivilligkrafter och kaffe/ te <3 

Alla lediga uppdrag hittas på
uppdragsbörsen: scout.fi/ledigauppdrag

7.11 DL för ordförande

28.11 DL för gruppmedlem

Eller varför inte bli styrelsemedlem?

Om inget intresserar, berätta modigt om vad
du skulle vilja göra så hittas säkert en plats
för just dig och ditt specialintresse! 

https://www.scout.fi/uppdragsborsen/?search=&s_organizer%5B%5D=finlands-svenska-scouter-r-f


Inga frågor är dumma frågor, hör av er till oss om
ni undrar på nått eller har en dunderidé! 

TACK!



Val.kom & styrelseval
Under höstmötet 31.10 ska det väljas in nya
medlemmar till FiSSc styrelsen

Styrelsen föreslår att höstmötet väljer in 
fem nya styrelsemedlemmar för de som är i 
tur att avgå

Valberedningskommittén hjälper till med
kandidatpresentationer, alla som ställer upp
innan valet kommer få göra en egen
presentation till FiSScs sociala medier

Man ställer upp i valet genom att ansöka 
om styrelseuppdraget i uppdragsbörsen. 

Obs! Styrelseuppdragen finns inte ännu i 
uppdragsbörsen. Ivriga kandidater kan vara 
direkt i kontakt med 
valberedningskommitténs ordförande 
milla.aaltonen@scout.fi

mailto:milla.aaltonen@scout.fi
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Bild: Susanna Mikander 



Infopass 30 min

RoLe

Adventskalendern

Finnjamboréen Kajo

Testa på –understöd – sök! sök!

FiSSc kvällste kört i gång

Mentorgruppen (video + flyers + 
kontaktuppgifter insamlas)

Stabsrekrytering & stabspool PG

Lägerorganisationsutbildning PG

Kurser & evenemang med lediga platser PG

Kompassen PG



Roverscout – och 
ledardagar 2021

Nokia –Connecting scouter

29-31.10 på Urhattu lägergård i Nokia, ca 20 
km utanför Tammerfors centrum.

16 olika workshops att välja mellan!

– Se workshopparna på scout.fi/nokia

– Begränsat med platser i workshopparna, anmäl

dig NU för att säkra din plats!

Deltagaravgiften är 60 €.

Busstransport arrangeras från Åbo, Helsingfors 
och Österbotten (åtm Jstad & Vasa).

Sista anmälningsdagen är 3.10 i Kuksa! 

För mera info och anmälningslänk: kolla in 
Facebook-evenemanget eller scout.fi/nokia. 

På söndagen tar FiSSc:s höstmöte plats.

https://www.facebook.com/events/546626536344726
http://www.scout.fi/nokia


ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN 2021





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 – utnyttja denna möjlighet!

Donera osålda efter 5.12 – intyg i Kuksa 
behövs

Julsaga publiceras även i år. Ett nytt avsnitt
varje advent!



KORTBETALNING
SumUp och FS samarbete

– SumUp Air kortläsare gratis (norm.pris 14,99 
€ / st)

– Provision debit-kortbetalningar: 1 % (0,1 € / 

kalender)

– Provision credit-kortbetalningar: 1,49 % 

(0,149 € / kalender)

– Inga övriga fasta kostnader (månadsavgifter
etc.)

Meddela frida.lundberg@scout.fi om din kår vill

ha sin SupUp maskin postad i samband med
kalendrarna!

mailto:frida.lundberg@scout.fi


KAMPANJMÅL

– en summa i euro som kåren vill tjäna in
– antalet kalendrar kåren kommer att sälja
– en konkret sak som kåren vill införskaffa, t.ex. ett nytt 

halvplutonstält
– en personlig målsättning för alla medlemmar, t.ex. alla 

säljer fem kalendrar fler än förra året



MATERIAL FÖR 
KAMPANJEN

partio.emmi.fi

– planscher, SoMe-bilder, bilder, brevbotten etc

scout.fi/adventskalendern

www.adventtikalenteri.fi

– Webbshopen, uppge kårens försäljningplatser

– OBS! Kårspecifik länk till webbshop finns

kuksa.partio.fi

– kampanjadministration, beställning, 
redovisning, prisbeställning

#scoutkalender, #adventskalendern 
#partioscout #fissc #adventtikalenteri

http://www.adventtikalenteri.fi/


TACKA OCH
BELÖNA

Tomtemärket är ett nationellt gemensamt
sätt att sporra försäljarna. I år är gränserna 
gemensamma i hela landet! 

Pristävling 2021

– 12 sålda = tomtemärke
– 20 sålda = Koziol tallrik
– 50 sålda = tomtemärke i silver
– 100 sålda = tomtemärke i guld + Cocoon 

Liner lakan till sovsäck

Kårtävling: Två kategorier och två vinnare (à 
350€ presentkort)

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



LYCKA TILL!
Välilehti esityksen eri osioille
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KAJO FINNJAMBOREE
15-23.7.2022
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• Arrangeras i Evois, Tavastehus

• Programmet är riktat till spejar- , explorer- och
roverscouter

• Programdalar är:
• Action (action)
• Battle (battle)
• Livet (elämä)
• Heureka (heureka)
• Fred (rauha)
• Framtid (tulevaisuus)

FAKTA OM KAJO



• Anmälan av kåren till lägerkår 31.10

• Anmälan 1.12.2021-2.2.2022

• Lägertid 15-23.7.2022

• Besöksdag 19.7.2022

• Följande kårinfobrev på kommande i september

VIKTIGA DATUM

• Kajari = kårens Kajo kontaktperson, som
ansvarar för att marknadsföra lägret i 
kåren, gör lägerkåranmälan i Kuksa, samlar
in de slutliga anmälningarna och sköter
kommunikationen mellan kåren och
lägerorganisationen. 

• Ge uppdraget åt någon i Kuksa

Visst har ni redan en KAJARI



• Lägeravgiften är 250 €

• Övriga deltagaravgifter:
• Dygnsavgift (gäller för över 3 åriga besökare) 35 €/24 h
• 4–12 –åriga barn 165 € (som deltar med vårdnadshavare)
• 0–3 –åriga barn 0 € (som deltar med vårdnadshavare)
• Bygg- och rivningsläger 0 €

• Internationella deltagare 320 € (inkl. transport till/från lägerområdet)

• Lägeravgiften betalas i samband med anmälan

• Deltagare kommer att kunna ansöka om stipendium på ekonomiska
och social grunder. Beviljade belopp kommer att variera från en del 
av avgiften till hela avgiften. 
• Om en deltagare vill ansöka om stipendium kommer hen inte att behöva

betala avgiften i samband med anmälan, utan hänvisas till att fylla i 
stipendieansökan genast efter sin anmälan.

• Om kåren vill understöda sina deltagare, kan man t.ex. göra det
genom att betala resor till och från lägret. 

• Om kåren vill understöda sina deltagare med en summa för 
deltagaravgiften, måste denna skötas internt i kåren. Det går inte
att minska på deltagaravgiften direkt i anmälan för en specifik kår. 

LÄGERAVGIFT



LÄGERKÅRER

• En lägerkår består av en eller flera kårer

• Önskvärt är att en lägerkår består av ca 100 deltagare (hellre lite 
flera än färre)

• Lägerkåren består av spejar-, explorer och roverscouter samt
av vuxna ledare och eventuella yngre barn (under 12-år) som bor
i lägerkåren med sin vårdnadshavare. 

• Även alla med uppdrag på Kajo bor i lägerkårerna.

• Kåren uppger i sin lägerkåranmälan on den är intresserad av 
internationella deltagare till sin lägerkår. 

• DL för lägerkåranmälan I Kuksa är 31.10 

• FRÅGOR GÄLLANDE KAJO? Ställ din fråga – vi svarar:

https://padlet.com/noora_qvick/e189r40xzuc8ufgj

https://padlet.com/noora_qvick/e189r40xzuc8ufgj
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KOM MED OCH GÖR KAJO TILL 
DET BÄSTA LÄGRET!



Övrigt nyttigt
Testa på–understöd, ansök gärna om bidrag 
för att testa på nya former av scouting (t.ex. 
öppna evenemang, flerspråkig scouting, 
sisu-scouting, familjescouting, olika 
experiment, samarbeten...)

– Se scout.fi/for-

karen/karadministration/ekonomi/stipendier-

och-understod/

FiSSc:s kvällste har kört i gång. 

– Ti 5.10 kl. 20 Adventskalenderkampanj i 

kåren

– Ti 9.11 kl. 20 Coaching i FiSSc – vad gör en 

coach och vad får du/kåren ut av det? 

– Ti 7.12 kl 20 Kåren och samhällspåverkan

– Se scout.fi/kvallste



Lägerorganisations-
utbildning

En ny utbildning för alla som skall delta i en projektstab ( 
läger, seglatser,  större hajker mm. Perfekt om du skall 
planera ett större evenemang för nästa år (eller senare..)

Ungefär 10 tillfällen med olika teman som berör ett 
projekt ( t.ex. projektledning, ekonomi, tidsplaner, infra, 
marknadsföring, program, säkerhet…)

Första träffen 15 november -21, utbildningmoduler under 
våren -22 och avslutning hösten -22.

Kursen är helt online, delta i de moduler 
som intresserar just dig!

Kostar: 15 €

Anmälningstiden förlängd till 1.11.2021



Efteranmälning:
I Österbotten:

Grundkurs 1 i första hjälpen i Vasa 2-3.10 !!!

UteGourmet i Petalax 15-17.10

Spejardagar i Jakobstad 6-7.11

I Nyland:

Sjöräddningskurs i västra Nyland 5-7.11

Chefsutbildningar i Borgå 12-14.11

Kuksa-utbildning i H:fors 13.11

I Åbo:

Uppdateringskurs i första hjälpen 16.11

Fortsättningskurs 2 i första hjälpen 27-28.11



Kom med i staberna
Kurser och evenemang behöver folk som
fixar dem!

Att vara med i en stab är ofta minst lika 
givande som att delta i själva evenemanget

Stabsuppdragen finns i uppdragsbörsen!

Kom med i stabspoolen på whatsapp!

– Meddelanden ca 1 gång/termin om lediga

stabsuppdrag + i krisfall

– Whatsappa 0505405081 (Gunzi) om att du 

vill med!



Kompassen

Applikation (PWA) för att följa med gjorda
aktiviteter

→ kompassi.partio.fi

Gruppledaren kan följa med och kryssa i de 
gjorda aktiviteterna för hela gruppen.

Gruppen behöver finnas i kuksa.

Aktivitetsuppföljningen försvinner ur Kuksa; 
kompassen tar över som
uppföljningsverktyg.

Info och instruktioner på scout.fi



(å)skåda vär(l)den 
Finlands Scouters programsatsning 2021 är
(å)skåda vär(l)den, en programsatsning med
syfte att lyfta upp aktiviteter inom
scoutprogrammet där scouter funderar på
och diskuterar världeringar och åskådningar.

Övningar:

– Alias

– En trygg plats eller Kamera 

Fler övningar och mer bakgrund på 
scoutprogrammet.fi

Nästa års programsatsning kommer att 
handla om hållbarhet.



Trygghetsperson & 
Tryggt tillsammans

Info på scout.fi: https://www.scout.fi/for-
karen/karadministration/trygghet/

Har ni trygghetsperson/-er i er kår? Kolla 
upp!

– Om ingen utsedd trygghetsperson finns, är det 
kårchefen per automatik.

– Kan vara 1-2 trygghetspersoner/kår

Kursen Tryggt tillsammans kom 2016, måste 
förnyas efter fem år. Trygghetspersonen kan 
ta en rapport och kolla vem som har den i 
kraft.

FiSSc har dessutom en plan för respektfullt 
beteende med aktivitskort för en positiv anda 
i kåren.

NYTT MATERIAL: Trappan – sju steg för att
ingripa vid osakligt beteende. 

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/plan-for-respektfullt-beteende/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/trappan-sju-steg-for-att-ingripa-vid-osakligt-beteende/
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Tillsamma djupdyker 
vi nu i:
Scoututbildningar och utbildningsgruppens 
stöd

Hållbarhet i scoutingen

Paus

Höststarten – erfarenheter, tips, 
framtidsplanering

Slut senast kl 15

https://partio.sharepoint.com/sites/FiSSckrstd/Jaetut%20asiakirjat/Scoutledarträffar/Scoutledarträffar%20höst%202021/Scoututbildning%20är%20(1).mp4




Vad får vi göra
Hej

Sant eller falskt?

Hållbar scoutkår certifikatet

Kartläggning



Ett nytt ansikte
Fanny Svarvar

Projektkoordinator för hållbarhet

Jobbar hemifrån i Vasa

Kontakt:
044 270 0574
fanny.svarvar@scout.fi





JA, 
det stämmer

NEJ, 
stämmer inte



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

– Den beviljade certifieringen är giltig året till slut och 

följande år.

www.scout.fi/hallbar-scoutkar



Sorterar avfall Minskar matsvinn

Använder de äldsta ingredienserna i skåpen först 

Motarbetar mobbning 

Samåker till samlingar och evenemang 

Lär scouterna om miljön och naturen 

Stänger av elektronik som inte används



Hållbarhet i 
kårerna 
Hur ser det ut

Enkät för kårerna 
Om intresseområden, svårigheter och syn på 
hållbarhet hos scoutkårer.  

https://bit.ly/hallbarenkat

Diskussionstillfälle om hållbarhet i kårerna 
ordnas i oktober. 

https://bit.ly/hallbarenkat




GEMENSAM DISKUSSION OM 
HÖSTSTARTEN, POST-CORONA OCH 

PLANERING
Ordet är fritt!


