
Kårchefens rapport  

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? 

 



 

Hur mycket understöd fick er kår år 2021 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 2021 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 2021 träffat församlingens kyrkoherde 

Vi har under år 2021 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? 

 

  



Hur påverkades kårens verksamhet av corona-epidemin under 2021? 

Välj alla alternativ som har påverkat er verksamhet. 

 
våren sommaren hösten vintern (december) 

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     

På annat sätt, 

hur?  
    

Kommunikation 

Vilka av Finlands Scouters informationskanaler är viktigast för er kår? 

Finlands Scouters Facebook-sida 

Facebook-sidan Parempi lippukunta 

Finlands Scouters Instagram 

Nyheter på partio.fi 

Någon annan informationskanal, vilken? 

 

Välj högst 2 alternativ 

http://www.facebook.com/partio/
http://fi-fi.facebook.com/parempilippukunta/
https://www.instagram.com/partioscout/
http://partio.fi/


Valda alternativ:0 

Läser du FiSSc:s Chefspost? 

Ja 

Nej 

Har du några önskemål eller utvecklingsförslag gällande Chefsposten? 

 

Mångfald 

De finns många olika sätt att göra verksamheten mer tillgänglig och öppen. 

Vad har ni gjort i er kår? 

 
Ja Nej 

Kommunikation   

Vi strävar till att använda ett könsneutralt språk.   

Då kåren informerar om evenemang beskrivs alltid hur tillgänglig evenemangsplatsen är

.   

Vi har marknadsförst vår verksamhet på flera språk och via olika sammanhang och samf
und för att öka mångfalden bland våra medlemmar.   

Vi använder material om scouting på olika språk i vår kår.   

Ledarskap   

Kårens ledare har tillsammans diskuterat hur vi kan uppmuntra och stöda personer från

 olika minoriteter att delta 

i kårens verksamhet och hur vi gör för att scoutverksamheten ska kännas trygg för alla. 
  

Vi hjälper våra gruppledare att hantera utmanande situationer i gruppen (t.ex. störande 
beteende, mobbningssituationer, otrygga situationer).   

Verksamhet   

Vi har ordnat scouting i anslutning till skoldagen.   

Vi erbjuder vid behov möjlighet till rabatt eller befrielse från deltagaravgifter i evenema
ng och/eller vi har låneutrustning för personer som behöver det.   

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


 
Ja Nej 

I vår verksamhet beaktar vi olika trosuppfattningar eller livsåskådningar hos deltagarna

 utan att de måster begära om det skilt (t.ex. 

i situationer som löftesgivining, avslutningen av gruppernas kvällsmöten). 
  

Kårlokalen   

Vår kårlokal är tillgänglig eller kan vid behov göras tillgänglig.   

Kårlokalens tillgänglighet beskrivs på kårens hemsidor   

 

Finlands Svenska Scouter 

Vilka former av direkt stöd till kåren önskar ni av kårstödsgruppen år 2022? 

Workshop i utvecklandet av scoutingens kvalitet i egna kåren (kvalitetsverktyget) 

Workshop i rekrytering av vuxna  

Kårstatistik workshop. Vad är vi bra på i vår kår? Vad kan vi utveckla i jämförelse till andra kårer? Vad visar 
siffrorna? Var hittar vi tillväxt? Vad gömmer sig för fakta i kårkortet? 

Workshop att göra min kår till en drömscoutkår 

Ledartrion ett kraftfullt arbetssätt. Workshop i ansvarsfördelning och ledartillväxt.  

Vad gör vår kår synlig? Workshop i synlighet i Sociala median. 

Workshop i att arrangera scoutklubb i skolans eftermiddagsverksamhet. (Finlandsmodellen) 

Trygg verksamhet. Workshop i säkerhetsarrangemang på scoutevenemang och i veckoprogram.  

Workshop i att använda Kuksa.  

Från ledarvård till utmärkelsetecken. Workshop i tack kultur. 

Vi vill bli en hållbar scoutkår. Workshop i hållbarhet och certifiering av den egna kåren.  

 

  

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/10/Kvalitetsverktyg-f%C3%B6r-k%C3%A5rerna-Steg-f%C3%B6r-steg-mot-en-b%C3%A4ttre-scoutk%C3%A5r.pdf
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/vuxenrekrytering/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/uppfoljning-av-verksamhet/karkortet-medlemsutveckling/
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/11/En-Dr%C3%B6mscoutk%C3%A5r-A4.pdf
https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/uppdrag-och-handslag/uppdragsbeskrivningar/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/marknadsforing-av-verksamheten/
https://www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/scoutklubb-i-skolan/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kuksa/
https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/tack-kultur/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/hallbar-scoutkar/


Programchefens rapport  

Scoutprogrammet i kåren 

Hur upplever ni att följande punkter, som finns definierade i scoutprogrammet, motsvarar 

verksamheten i er kår? 

 

Motsvarar 

inte alls 

Motsvarar 

ganska 

dåligt 

Motsvarar i 

någon mån 

Motsvarar 

ganska 

bra 

Motsvarar 

helt 

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 

patrulledare för spejarscouterna.      



 

Motsvarar 

inte alls 

Motsvarar 

ganska 

dåligt 

Motsvarar i 

någon mån 

Motsvarar 

ganska 

bra 

Motsvarar 

helt 

Spejarscouterna leds av en lots som 

utbildats för sitt uppdrag.      

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 Nej 

Har ni under år 2021 deltagit i en 
åldersgruppsträff?   

Har ni arrangerat en åldersgruppsträff år 

2021?   

Har ni år 2021 erbjudits spejardagar?   

Utförde spejarscouterna i er kår pauser år 
2021?   

Utförde explorerscouterna i er kår pauser år 

2021?   

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, Uganda-

projektin materiaalit), kan man i kåren fundera på möten med och mellan olika kulturer 

Hurdan internationell verksamhet har er kår utfört under år 2021? 

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 ni i kåren utfört aktiviteter relaterade till Ugandaprojektet #NoMissedSchoolDays? 

Ja 

Nej 

https://static.partio-ohjelma.fi/content/uploads/2018/08/JAKITKARKAA_ohjelmapaketti-1.pdf
https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/materiaalipankki/
https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/materiaalipankki/
https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/juhlat-ja-tapahtumat/jota-joti/
https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/muistelemispaiva/
http://leirimatkalle.partio.fi/
https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/internationellt/


Program 

 

När började er kår med familjescouting? 

Har er kår för avsikt att börja med familjescouting? 

2019 eller tidigare 

2020 

2021 

2022 

2023 eller senare 

Vi har inga planer för familjesocuting. 

Programsatsning 

Programsatsningen för 2021 var (Å)skåda vär(l)den. Programsatsningen står för en positiv 

religionsfrihet, där var och en får finna glädje i sin egen åskådning, lära sig av andras åskådningar och 

tillsammans växa mot välfungerande samförstånd och gemenskap. 

Har er kår använt programsatsningen (Å)skåda vär(l)den? 

Ja 

Nej 

Kårstöd 

Stöd för uppdrag 

  



Varifrån och/eller av vem har du fått stöd för ditt uppdrag under 2021? 

Av FiSSc 

Av en coach 

Från scout.fi och scoutmaterial 

Från scoututbildning(ar) 

Från något annat håll, varifrån? 

 

Jag har inte fått något stöd. 

Jag behöver inget stöd. 

Hurdant stöd upplever du att du kommer att behöva i framtiden? 

Stöd av en anställd eller en förtroendevald 

Material 

Utbildingar 

Något annat, vad? 

 

Jag upplever inget behov av stöd. 

  



Nya sätt att scouta 

Har er kår börjat med något nytt sätt att scouta under 2021? 

Välj de nya sätt att scouta som er kår började med år 2021 (som inte funnits tidigare i er kår) 

Vuxenscouting 

Scouting med fokus på djur 

En grupp som fungerar på något annat/andra språk (annat än finska eller svenska) 

Vildmarksinriktad scouting 

Distans- eller hybridscoutgrupp eller någon annan form av scouting via internet 

Flygscouting 

Flerspråkig scouting 

Regelbunden mötesverksamhet enligt annan modell än veckomöten (för vargungar, äventyrsscouter och sp

ejarscouter) 

Scoutklubb (i anslutning till skoldagen) 

Familjescouting 

Sisuscouting 

Scouting till sjöss/havs (sjöscouting, insjöscouting, skärgårdsscouting, kanotscouting m.fl.) 

Gemensam åldersgrupp med en annan/andra kår/-er 

Annan form av scouting, vad? 

 

Har corona-pandemin påverkat ert intresse eller era möjligheter att påbörja nya sätt att scouta? 

Ja, vi har börjat ett nytt sätt att scouta på grund av pandemin. 

Ja, vi har låtit bli att börja nya sätt att scouta på grund av pandemin 

Nej, vi skulle ha börjat vårt nya sätt att scouta i vilket fall som helst, oberoende av pandemin. 

Nej, inga nya sätt att scouta, oberoende av pandemin. 

  



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. 

Kommunikation 

Vilka av Finlands Scouters informationskanaler är viktigast för er kår? 

Finlands Scouters Facebook-sida 

Facebook sidan Parempi lippukunta 

Finlands Scouters Instagram 

Nyheter på partio.fi 

Någon annan informationskanal, vilken? 

 

Du kan välja mellan 0 upp till 2 alternativ 

Valda alternativ:0 

Läser du FiSSc:s Chefspost? 

Ja 

Nej 

Har du några önskemål eller utvecklingsförslag gällande Chefsposten? 

  

https://www.facebook.com/partio/
https://fi-fi.facebook.com/parempilippukunta/
https://www.instagram.com/partioscout/
http://partio.fi/
http://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/chefsposten/


Uppdragschefens rapport  

Scoutmetoden 

Ett handslag innebär en överenskommeldse för ett tidsbundet uppdrag. Under ett handslag kommer 
man överens om uppgifter som inkluderas i uppdraget, gemensamma spelregler, introduktion, 
utbildning och resurser och stöd. 

Använder ni handslag för de olika uppdragen i er kår? 

Ja 

Nej 

Vad ingår i handslagen inom er kår? 

Inledande handslag 

Mellanhandslag 

Avslutande handslag 

Ett skriftligt handslag 

Att ge feedback 

Regelbundet tack 

Regelbundna belöningar, pris, utmärkelser 

Annat, vad? 

 

Har ni spelat kårens trivselspel i er kår? 

Ja 

Nej 

Nej, vi visste inte om att det finns ett trivselspel 

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 

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/12/viihtyvyyspeli2020_A4_sve.pdf


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? 

 

Vuxenrekrytering och verksamhet för vuxna 

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 

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 

Kommunikation 

Vilka av Finlands Scouters informationskanaler är viktigast för er kår? 

Finlands Scouters Facebook-sida 

Facebook-sidan Parempi lippukunta 

Finlands Scouters Instagram 

Nyheter på partio.fi 

Någon annan informationskanal, vilken? 

 
Du kan välja mellan 0 upp till 2 alternativ 
Valda alternativ:0 

Läser du FiSSc:s nyhetsbrev Chefspost? 

Ja 

https://www.scout.fi/for-karen/karstod/vuxenrekrytering/
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/vuxenrekrytering/vuxenrekryteringens-arsklocka/marknadsforingsevenemang/
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/vuxenrekrytering/
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/vuxenrekrytering/vuxenrekryteringens-arsklocka/kvall-for-vardnadshavare/
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ny_vuxen_forsta_aret_2020.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/04/Guide_till_scoutaventyr.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/04/Uppdragsbeskrivning_Scoutfadder.pdf
https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/utbildning/valkommen-till-scouting-utbildning/
https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2015/03/Uuden-akelan-manuaali.pdf
https://www.facebook.com/partio/
https://fi-fi.facebook.com/parempilippukunta/
https://www.instagram.com/partioscout/
http://partio.fi/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/chefsposten/


Nej 

Har du några önskemål eller utvecklingsförslag gällande Chefsposten? 

 

Mångfald 

Hur väl känner ni till följande stödmaterial? 

Vilka har ni stött på eller tagit i bruk i kåren? 

Välj det alternativ som passar bäst 

 

1 = Vi 
känner 
inte till 

och 
använder 

inte 

2 = Vi har 
hört 

om det, men 
använder 

inte 

3 = Vi 
håller på 
att börja 
använda 

4 = Vi har 
prövat och använder 

det delvis 

5 = Vi 
använder och 
upplever att 
det stöder 

vår 
verksamhet. 

Alla med utbildning      

Normkritiskt ledarskap 
utbildning 

     

Vilka av följande material utnyttjar du i ditt uppdrag som uppdragschef 

Modulkarta 

Utbildningskarta 

Utbildningsstig -plansch 

Information om scoututbildningar på scout.fi och partio.fi 

Hur relevanta är följande verktyg och material enligt dig? 

Välj det alternativ som beskriver din uppfattning bäst 

 

1 = Känns 
inte relevant 

2 = 
Kanske relevant,  
men inte i vår kår 

3 = Vi 
funderar 

på att 
börja 

använda 

4 = 
Vi ska pröva 

på det 

5 = Vi 
ska 

börja 
använda 

det 

Tillgänglighetschecklista 
för kårlokalen      

Scoutkompis      

Utbildning i eller stöd gällande 
normkritiskt ledarskap      

  

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/alla-med-utbildning/
https://www.scout.fi/event/fissc-introduktion-till-normkritiskt-ledarskap-2/
https://www.scout.fi/event/fissc-introduktion-till-normkritiskt-ledarskap-2/


Finlands Svenska scouter r.f. 

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

Ja 

Nej 

Har du deltagit i FiSSc:s kvällste? 

Ja 

Nej 

  



Verksamhetsrapport  
Uppgifter om gruppverksamhet till ev.lut. kyrkans statistik 

Ifall ev.lut församlingen är kårens bakgrundsorganisation har ni fr.o.m i år möjlighet att överföra 

gruppernas verksamhetsuppgifter direkt till kyrkans statistiksystem i samband med årsrapporten. På så 

sätt behöver kåren inte skilt rapportera uppgifterna via kyrkans egna statistikblanketter. 

 

För att gruppernas uppgifter ska kunna överföras automatiskt till kyrkans system, bör uppgifterna vara 

ifyllda i årsrapporten senast den 19.1. Övriga årsrapportfrågor kan besvaras fram till slutet av januari 

2022. 

Vill ni överföra uppgifterna för era grupper till ev.lut. kyrkans statistiksystem?  * 

Ja, vi vill överföra uppgifterna till kyrkans statistiksystem och fyller i uppgifterna i årsrapporten 
senast den 19.1. 

Nej, våra gruppuppgifter används endast för scouternas statistic 

 

Gruppstatistiken förnyas! 

Du kan välja mellan två sätt att uppge gruppernas verksamhet. 

1) gör så som tidigare år och ange mängden grupper/åldersgrupp  

2) alternativt kan du fylla i uppgifter enskilt för varje grupp om antal medlemmar, antal gruppledare och 

antal möten.  

 

Uppgifterna är förhandifyllda från Kuksa om kåren använt gruppfunktionen där, oavsett vilket alternativ 

du väljer! 

På vilket sätt vill du uppge gruppernas information? * 

Enskilt för varje grupp; antal medlemmar, antal ledare, antal möten (alt. 2 ovan, NYTT SÄTT) 

Totala antalet grupper/åldersgrupp (alt.1 ovan) 

Åldersgrupper som fungerat inom kåren år 2021  

 

Grupp 

Gruppens namn 

 
Startdatum 

 
Slutdatum 

 

Medlemmar (antal) 



 
Gruppledare (antal) 

 
Antal möten 2021 

 

Åldersgrupp 

primär 

 

Målgrupp 

 

Medlemsantal  

Hur många sjöscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2021? 

 

Hur många sisuscouter fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2021? 

 

Hur många familjescoutmedlemmar (barn + vuxna) fanns det sammanlagt i kåren per 31.12.2021? 

 

Familjescouter 
familjescoutprogrammet 

 

Hur många familjescoutpatruller hade kåren per 31.12.2021?  

Blandade 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/familjescouter


 

Vargungar 
Vargungeprogrammet 

 

Scoutprogrammet 

Hur många vargungeflockar hade kåren per 31.12.2021?  

Flickor 

 

Pojkar 

 

Blandade 

 

 

Hur många vargungar har utfört följande spår år 

2021?  

 Välkommen 

 

 Hobby 

 

 Första hjälpen 

 

 Artisten 

 

 Kvällsprogram 

 

https://partio-ohjelma.fi/vargungar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hobby
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hobby
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/foersta-hjaelpen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/foersta-hjaelpen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/artisten
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/artisten
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kvaellsprogram
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kvaellsprogram
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hobby
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/foersta-hjaelpen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/artisten
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kvaellsprogram


 Kocken 

 

 Hembygden 

 

 Hantverkaren 

 

 Lekar 

 

 Lägerkocken 

 

 Lägerliv 

 

 Sällskapsdjur 

 

 Trafik 

 

 Idrottaren 

 

 Naturkännaren 

 

 Ut i naturen 

 

 Världen 

 

https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hembygden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hembygden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/lekar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/lekar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerkocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerkocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerliv
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerliv
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/saellskapsdjur
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/saellskapsdjur
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/trafik
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/trafik
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/idrottaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/idrottaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturkaennaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturkaennaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/ut-i-naturen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/ut-i-naturen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaerlden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaerlden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/kocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hembygden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/lekar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerkocken
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/laegerliv
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/saellskapsdjur
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/trafik
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/idrottaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturkaennaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/ut-i-naturen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/vaerlden


 Media 

 

 Paddling 

 

 Sjöfararen 

 

 Min tro 

 

 Elden 

 

 Mitt eget spår 

 

 Scouttraditioner 

 

 Scoutfärdighetstävling 

 

 Seglaren 

 

 Snickaren 

 

 Utfärd 

 

 Orientering 

 

https://partio-ohjelma.fi/vargungar/media
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/media
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/paddling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/paddling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/sjoefararen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/sjoefararen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/min-tro
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/min-tro
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/elden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/elden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/mitt-eget-spar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/mitt-eget-spar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scouttraditioner
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scouttraditioner
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scoutfaerdighetstaevling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scoutfaerdighetstaevling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/seglaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/seglaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/snickaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/snickaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/orientering
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/orientering
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/media
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/paddling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/sjoefararen
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/min-tro
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/elden
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/mitt-eget-spar
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scouttraditioner
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/scoutfaerdighetstaevling
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/seglaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/snickaren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/orientering


 Konstnären 

 

 Berättelser 

 

 Redaktören 

 

 Insamlare 

 

 Till sjöss 

 

 Starkare tillsammans 

 

 Naturskydd 

 

Hur många vargungar har utfört märket nedan under året 2021?   

 Pandamärket 

 

 #VÅRTHAV 

 

 Valugglan  

Deltagande i evenemang  

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

deltagare/evenemang. 

https://partio-ohjelma.fi/vargungar/konstnaeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/konstnaeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/beraettelser
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/beraettelser
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/redaktoeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/redaktoeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/insamlare
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/insamlare
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/till-sjoess
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/till-sjoess
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/starkare-tillsammans
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/starkare-tillsammans
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturskydd
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturskydd
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/konstnaeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/beraettelser
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/redaktoeren
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/insamlare
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/till-sjoess
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/starkare-tillsammans
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/naturskydd
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf


Hur många vargungar deltog i dagsutfärder för vargungar år 2021? 

 

Hur många vargungar deltog i utfärder med övernattning för vargungar år 2021? 

 

Hur många vargungar deltog i vargungeseglatser år 2021? 

 

Hur många vargungar deltog i vargungetävlingar år 2021? 

 

Antal evenemang  

Hur många utfärder för vargungar gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många utfärder med övernattning för vargungar gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många vargungeseglatser gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många vargungetävlingar deltog kåren i år 2021? 

 

 

Sigill 

 Hur många vargungesigill utdelades i kåren år 2021? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/vargungar/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/vargungar/uppflyttning


Äventyrsscouter 
Äventyrsscoutprogrammet 

 

Scoutprogrammet 

Hur många äventyrsscoutlag hade kåren per 31.12.2021?  

Flickor 

 

Pojkar 

 

Blandade 

 

 

Hur många äventyrsscouter har utfört följande väderstreck och interkardinalstreck år 2021?  

 Välkommen 

 

 

 Norr - utrustning  

 Söder - orientering  

 Öster - att bygga ett liv  

 

 Väster - Att trivas på 

utfärder  

 

 

 Nordost – naturens 

mångfald 

 

 Sydost – goda gärningar  

 

https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/norr-utrustning
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/norr-utrustning
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/soeder-orientering
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/soeder-orientering
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/oester-att-bygga-ett-liv
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/oester-att-bygga-ett-liv
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaester-att-trivas-pa-utfaerder
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaester-att-trivas-pa-utfaerder
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaester-att-trivas-pa-utfaerder
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordost-naturens-mangfald
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordost-naturens-mangfald
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordost-naturens-mangfald
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydost-goda-gaerningar
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydost-goda-gaerningar
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaelkommen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/norr-utrustning
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/soeder-orientering
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/oester-att-bygga-ett-liv
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaester-att-trivas-pa-utfaerder
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordost-naturens-mangfald
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydost-goda-gaerningar


 Sydväst – vandring 

 

 Nordväst – Ett eget projekt  

 

Hur många äventyrsscouter har utfört följande utmaningar år 2021? 

 Hjälparen  

 

 Skogskännaren  

 

 Uppträda inför 

publik 

 

 Motionären  

 

 Jolleseglaren  

 

 Hantverkaren  

 

 Tävlaren  

 

 En god kompis  

 

 I hemknutarna  

 

 Konsumenten  

 

 Lokal mat 

 

https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydvaest-vandring
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydvaest-vandring
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordvaest-ett-eget-projekt
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordvaest-ett-eget-projekt
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hjaelparen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hjaelparen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/skogskaennaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/skogskaennaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/upptraeda-infoer-publik
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/upptraeda-infoer-publik
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/upptraeda-infoer-publik
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/motionaeren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/motionaeren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/jolleseglaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/jolleseglaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taevlaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taevlaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/en-god-kompis
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/en-god-kompis
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-hemknutarna
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-hemknutarna
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/konsumenten
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/konsumenten
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/lokal-mat
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/lokal-mat
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/sydvaest-vandring
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/nordvaest-ett-eget-projekt
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hjaelparen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/skogskaennaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/upptraeda-infoer-publik
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/motionaeren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/jolleseglaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/hantverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taevlaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/en-god-kompis
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-hemknutarna
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/konsumenten
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/lokal-mat


 Bagaren  

 

 I trafiken  

 

 Naturvetaren  

 

 Världsmedborgare  

 

 Världsförbättraren  

 

 Scoutrörelsen  

 

 Tänkaren  

 

 Utfärdskocken  

 

 Detektiven  

 

 I ett pörte  

 

 Berättaren  

 

 Eldslagaren  

 

 Påverkaren  

 

 Miljöskyddaren  

 

https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/bagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/bagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-trafiken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-trafiken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/naturvetaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/naturvetaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsmedborgare
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsmedborgare
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsfoerbaettraren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsfoerbaettraren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/scoutroerelsen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/scoutroerelsen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taenkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taenkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/utfaerdskocken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/utfaerdskocken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/detektiven
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/detektiven
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-ett-poerte
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-ett-poerte
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/beraettaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/beraettaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/eldslagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/eldslagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/paverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/paverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/miljoeskyddaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/miljoeskyddaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/bagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-trafiken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/naturvetaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsmedborgare
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/vaerldsfoerbaettraren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/scoutroerelsen
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/taenkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/utfaerdskocken
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/detektiven
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/i-ett-poerte
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/beraettaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/eldslagaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/paverkaren
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/miljoeskyddaren


Hur många äventyrsscouter har utfört märket nedan under 2021?   

 Pandamärket  

 

 #VÅRTHAV  

 

 #NoMissedSchoolDays  

 

 Valugglan  

Deltagande i evenemang  

Hur många äventyrsscouter deltog i dagsutfärder för äventyrsscouter år 2021? 

 

Hur många äventyrsscouter deltog i utfärder med övernattning för äventyrsscouter år 

2021?  

Hur många äventyrsscouter deltog i seglatser för äventyrsscouter år 2021? 

 

Hur många äventyrsscouter deltog i tävlingar för äventyrsscouter år 2021? 

 

Hur många äventyrsscouter deltog i terränglekar (expeditioner) för äventyrsscouter år 

2021?  

Antal evenemang  

Hur många utfärder för äventyrsscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många utfärder med övernattning för äventyrsscouter gjorde kåren år 

2021?  

Hur många seglatser för äventyrsscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många tävlingar deltog kårens äventyrsscouter i år 2021? 

 

Hur många terränglekar (expeditioner) deltog kårens äventyrsscouter i år 

2021?  

 

Sigill 

https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


 Tack och hej 

Hur många äventyrsscoutsigill utdelades i kåren år 

2021? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/tack-och-hej
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/tack-och-hej
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/tack-och-hej
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/tack-och-hej
https://partio-ohjelma.fi/aeventyrsscouter/tack-och-hej


Spejarscouter 
Spejarscoutprogrammet 

 

Scoutprogrammet 

Hur många spejarscoutpatruller hade kåren per 31.12.2021?  

Flickor 

 

Pojkar 

 

Blandade 

 

 

Hur många spejarscouter har utfört följande etapper år 2021?  

 Välkommen 

spejarscout  

 

 Lägerlivsetappen  

 

 Kreativitetsetappen  

 

 Överlevnadsetappen  

 

 Samhällsetappen  

 

 Stadsetappen  

 

 Jag-etappen  

 

Hur många spejarscouter har utfört märket nedan under 2021?   

https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/vaelkommen-spejarscout
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/vaelkommen-spejarscout
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/vaelkommen-spejarscout
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/laegerlivsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/laegerlivsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/kreativitetsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/kreativitetsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/oeverlevnadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/oeverlevnadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/samhaellsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/samhaellsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/stadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/stadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/jag-etappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/jag-etappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/vaelkommen-spejarscout
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/laegerlivsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/kreativitetsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/oeverlevnadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/samhaellsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/stadsetappen
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/jag-etappen


 #VÅRTHAV  

 

 #NoMissedSchoolDays  

 

 Valugglan  

 

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 2021? 

 

Hur många spejarscouter deltog i utfärder med övernattning för spejarscouter år 

2021?  

Hur många spejarscouter deltog i seglatser för spejarscouter år 2021? 

 

Hur många spejarscouter deltog i fyrar år 2021? 

 

Hur många spejarscouter deltog i hela åldersgruppens avdelningsträffar år 2021? 

 

Hur många spejarscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2021? 

 

Hur många spejarscouter deltog i spejardagar år 2021? 

 

Deltagande i evenemang  

Hur många utfärder för spejarscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många utfärder med övernattning för spejarscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många seglatser för spejarscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många fyrar deltog spejarscouterna i år 2021? 

 

Hur många avdelningsträffar för hela åldersgruppen deltog kårens spejarscouter i år 

2021?  

https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens spejarscouter i år 2021? 

 

Hur många spejardagar deltog kårens spejarscouter i år 2021? 

 

 

Sigill 

 Uppflyttning 

Hur många spejarscoutsigill utdelades i kåren år 

2021? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/uppflyttning
https://partio-ohjelma.fi/spejarscouter/uppflyttning


Explorerscouter 
Explorerscoutprogrammet 

 

Scoutprogrammet 

Hur många explorerscoutpatruller hade kåren per 31.12.2021?  

Flickor 

 

Pojkar 

 

Blandade 

 

 

Obligatoriska fickor  

Hur många explorerscouter gjorde alla aktiviteter ur följande fickor år 2021? 

 Välkommen explorerscout!  

 

 Scoutfärdighetstävlingar  

 

 Gruppledarutbildningen  

 

 Explorerscoutevenemang  

 

 Uppflyttning och 

evalueringsträffar  

 

Temafickor  

Hur många explorerscouter gjorde en eller flera aktiviteter ur följande temafickor år 2021? 

 Pauser  

 

 Full koll i vardagen  

 

https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaelkommen-explorerscout
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaelkommen-explorerscout
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/scoutfaerdighetstaevlingar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/scoutfaerdighetstaevlingar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/uppflyttning-och-evalueringstraeffar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/uppflyttning-och-evalueringstraeffar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/uppflyttning-och-evalueringstraeffar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/pauser
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/pauser
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/full-koll-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/full-koll-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaelkommen-explorerscout
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/scoutfaerdighetstaevlingar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/uppflyttning-och-evalueringstraeffar
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/pauser
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/full-koll-i-vardagen


 Skärgårdsskepparpraktik  

 

 Stor för de små  

 

 För vår jord  

 

 Utfärd  

 

 Världsåskådning  

 

 Vår grej 

 

 Vår natur  

 

 Jag själv 

 

 Jag och andra  

 

 En del av samhället  

 

 Explorerscout på kurs  

 

 Vi ordnar ett läger  

 

 Verksam i kåren  

 

 Vandring  

 

https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/skaergardsskepparpraktik
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/skaergardsskepparpraktik
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/stor-foer-de-sma
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/stor-foer-de-sma
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/foer-var-jord
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/foer-var-jord
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaerldsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaerldsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-grej
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-grej
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-natur
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-natur
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-sjaelv
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-sjaelv
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-och-andra
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-och-andra
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/en-del-av-samhaellet
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/en-del-av-samhaellet
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscout-pa-kurs
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscout-pa-kurs
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vi-ordnar-ett-laeger
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vi-ordnar-ett-laeger
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/verksam-i-karen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/verksam-i-karen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vandring
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vandring
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/skaergardsskepparpraktik
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/stor-foer-de-sma
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/foer-var-jord
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/utfaerd
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vaerldsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-grej
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/var-natur
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-sjaelv
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/jag-och-andra
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/en-del-av-samhaellet
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/explorerscout-pa-kurs
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vi-ordnar-ett-laeger
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/verksam-i-karen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/vandring


Hur många explorerscouter har utfört märket nedan under 2021?   

 #VÅRTHAV  

 

 #NoMissedSchoolDays  

 

 Valugglan  

 

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 2021? 

 

Hur många explorerscouter deltog i utfärder med övernattning för explorerscouter år 2021? 

 

Hur många explorerscouter deltog i seglatser för explorerscouter år 2021? 

 

Hur många explorerscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2021? 

 

Hur många explorerscouter deltog i distriktets/FiSSc:s explorerscoutevenemang år 2021? 

 

Hur många explorerscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade evenemang 

(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2021?  

Antalet evenemang  

Hur många utfärder för explorerscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många utfärder med övernattning för explorerscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många seglatser för explorerscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens explorerscouter i år 2021? 

 

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

2021?  

 

https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


Explorerdagar och sigill 

 Gruppledarutbildningen 

Hur många explorerscouter deltog i explorerdagar år 

2021? 

 

Uppflyttning och evalueringsträffar 

Hur många explorerscoutsigill utdelades i kåren år 

2021? 

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/guid/e64292aa3226500bfd0c8271087e65ca?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/e64292aa3226500bfd0c8271087e65ca?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/e64292aa3226500bfd0c8271087e65ca?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/guid/e64292aa3226500bfd0c8271087e65ca?lang=sv
https://partio-ohjelma.fi/explorerscouter/gruppledarutbildningen
https://partio-ohjelma.fi/guid/e64292aa3226500bfd0c8271087e65ca?lang=sv


Roverscouter 
Roverscoutprogrammet 

Obligatoriska kontroller  

Hur många roverscouter utförde alla aktiviteter ur följande kontroller år 2021? 

 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 2021? 

 Färdigheter i vardagen  

 

 Etik i vardagen  

 

 Första hjälp  

 

 Utekunskaper  

 

 Fysiskt välbefinnande  

 

 Andlighet och reflektion  

 

 Psykiskt välbefinnande 

 

https://partio-ohjelma.fi/roverscouter
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaelkommen-som-ny-roverscout
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaelkommen-som-ny-roverscout
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaelkommen-som-ny-roverscout
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/grundutbildning-foer-scoutledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/grundutbildning-foer-scoutledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/grundutbildning-foer-scoutledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utlandsprojekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utlandsprojekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdigheter-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdigheter-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/etik-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/etik-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/foersta-hjaelp
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/foersta-hjaelp
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utekunskaper
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utekunskaper
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/fysiskt-vaelbefinnande
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/fysiskt-vaelbefinnande
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/andlighet-och-reflektion
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/andlighet-och-reflektion
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/psykiskt-vaelbefinnande
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/psykiskt-vaelbefinnande
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaelkommen-som-ny-roverscout
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/grundutbildning-foer-scoutledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utlandsprojekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdigheter-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/etik-i-vardagen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/foersta-hjaelp
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utekunskaper
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/fysiskt-vaelbefinnande
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/andlighet-och-reflektion
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/psykiskt-vaelbefinnande


 Tillsammans med andra  

 

 Internationell scouting  

 

 Hållbar utveckling  

 

 Våga satsa och ta risker  

 

 Scoutkåren  

 

 Livsåskådning  

 

 Vi människor 

 

 Jag som ledare  

 

 Jag som gruppmedlem  

 

 Mångfald och attityder 

 

 Egen ekonomi  

 

 Viktiga värderingar  

 

 Till förmån för andra  

 

 Uppdrag  

 

https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/tillsammans-med-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/tillsammans-med-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/internationell-scouting
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/internationell-scouting
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/hallbar-utveckling
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/hallbar-utveckling
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaga-satsa-och-ta-risker
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaga-satsa-och-ta-risker
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/scoutkaren
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/scoutkaren
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/livsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/livsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vi-maenniskor
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vi-maenniskor
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-ledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-ledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-gruppmedlem
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-gruppmedlem
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/mangfald-och-attityder
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/mangfald-och-attityder
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/egen-ekonomi
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/egen-ekonomi
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/viktiga-vaerderingar
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/viktiga-vaerderingar
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/till-foerman-foer-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/till-foerman-foer-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/uppdrag
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/uppdrag
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/tillsammans-med-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/internationell-scouting
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/hallbar-utveckling
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vaga-satsa-och-ta-risker
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/scoutkaren
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/livsaskadning
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vi-maenniskor
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-ledare
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-som-gruppmedlem
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/mangfald-och-attityder
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/egen-ekonomi
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/viktiga-vaerderingar
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/till-foerman-foer-andra
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/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 roverscouter har utfört märket nedan under 2021?   

 #VÅRTHAV  

 

https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/proffs-pa-projekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/proffs-pa-projekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pengar-i-roerelse
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pengar-i-roerelse
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/koensidentitet-och-sexualitet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/koensidentitet-och-sexualitet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/koensidentitet-och-sexualitet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/orientering
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/orientering
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/saekerhet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/saekerhet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/nya-faerdigheter
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/nya-faerdigheter
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vandring
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vandring
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/roverscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/roverscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-paverkar-miljoen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-paverkar-miljoen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/paverkan
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/paverkan
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdas-pa-vatten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdas-pa-vatten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/kommunikation
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/kommunikation
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/proffs-pa-projekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pengar-i-roerelse
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/koensidentitet-och-sexualitet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/orientering
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/saekerhet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/nya-faerdigheter
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/vandring
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/roverscoutevenemang
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/jag-paverkar-miljoen
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/paverkan
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/faerdas-pa-vatten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/kommunikation
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav


 #NoMissedSchoolDays  

 

 Valugglan  

 

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 2021? 

 

Hur många roverscouter deltog i utfärder med övernattning för roverscouter år 2021? 

 

Hur många roverscouter deltog i seglatser för roverscouter år 2021? 

 

Hur många roverscouter deltog i scoutfärdighetstävlingar år 2021? 

 

Hur många roverscouter deltog i distriktets/FiSSc:s roverscoutevenemang år 2021? 

 

Hur många roverscouter deltog i andra av distriktet/FiSSc/SP-FS arrangerade 

evenemang 

(färdighetsutbildning, JOTA/JOTI etc.) år 2021?  

Antal evenemang  

Hur många utfärder för roverscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många utfärder med övernattning för roverscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många seglatser för roverscouter gjorde kåren år 2021? 

 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens roverscouter i år 2021? 

 

Hur många av distriktet/FiSSc arrangerade roverscoutevenemang deltog kårens 

roverscouter 

i år 2021?  

 

Projekt och sigill 

https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/nomissedschooldays
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


Hur många av kårens roverscouter utförde sitt Finland-projekt år 

2021?  

Hur många av kårens roverscouter utförde sitt utlandsprojekt år 

2021?  

Hur många roverscoutsigill utdelades i kåren år 2021?  

 

 

  

https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/finlandsprojektet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/finlandsprojektet
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utlandsprojekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/utlandsprojekt
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten
https://partio-ohjelma.fi/roverscouter/pa-vaeg-mot-vuxenheten


Äldre ledare  

Hur många äldre ledare har utfört märket nedan under 2021?   

 #VÅRTHAV  

 

 Valugglan  

Deltagande i scoutfärdighetstävlingar 

Hur många äldre ledare deltog som tävlare i scoutfärdighetstävlingar år 2021? 

 

Hur många scoutfärdighetstävlingar deltog kårens äldre ledare i som tävlande 

år 2021?  

Hur många nya vuxna (över 22-åringar) har år 2021 blivit medlemmar i er kår? 

ingen 

1-2 

3-4 

5-9 

10 eller fler 

  

https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/02/Valugglan_distansaktiviteter.pdf
https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav
https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe


Kårens gemensamma evenemang 

Antal evenemang  

Hur många gemensamma dagsutfärder, där deltagarna representerade flera än en 

åldersgrupp, gjorde kåren år 2021?  

Hur många gemensamma utfärder med övernattning, där deltagarna representerade flera än en 

åldersgrupp, gjorde kåren år 2021?  

Hur många gemensamma dagsseglatser, där deltagarna representerade flera än en 

åldersgrupp, gjorde kåren år 2021?  

Hur många gemensamma 1-2 dygn långa seglatser, där deltagarna representerade fler än en 

åldersgrupp, gjorde kåren år 2021?  

Hur många gemensamma minst 3 dygn långa seglatser, där deltagarna representerade fler än en 

åldersgrupp, gjorde kåren år 2021?  

Hur många vandringar ordnade kåren år 2021? 

 

Hur många andra tillställningar ordnade kåren 2021? 

 

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 2021? 

 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2021 i kårens gemensamma utfärder med övernattning? 

 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2021 i kårens gemensamma dagsseglatser? 

 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2021 i kårens gemensamma seglatser som varade 1-2 dygn? 

 

Hur många scouter sammanlagt deltog år 2021 i kårens gemensamma seglatser som varade minst 3 

dygn?  

 

  



Läger  

Läger 1 

 

 
 namn 

sommarläger vinterläger   

 
  

 

 

Längd, dygn 

Totalt 

 

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Deltagarantal 

  

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Spejarscouter 

 

Explorerscouter 

 

Roverscouter 

 

Äldre ledare 

 
Summan av numeriska fält är lika med: 0 

 

  



Läger 2 

 

 
 namn 

sommarläger vinterläger   

 
  

 

 

Längd, dygn 

Totalt 

 

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Deltagarantal 

  

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Spejarscouter 

 

Explorerscouter 

 

Roverscouter 

 

Äldre ledare 

 

Summan av numeriska fält är lika med: 0 

 

  



Läger 3 

 

 
 namn 

sommarläger vinterläger   

 
  

 

 

Längd, dygn 

Totalt 

 

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Deltagarantal 

  

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Spejarscouter 

 

Explorerscouter 

 

Roverscouter 

 

Äldre ledare 

 

Summan av numeriska fält är lika med: 0 

 

  



Läger 4 

 

 
 namn 

sommarläger vinterläger   

 
  

 

 

Längd, dygn 

Totalt 

 

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Deltagarantal 

  

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Spejarscouter 

 

Explorerscouter 

 

Roverscouter 

 

Äldre ledare 

 

Summan av numeriska fält är lika med: 0 

 

  



Läger 5 

 

 
 namn 

sommarläger vinterläger   

 
  

 

 

Längd, dygn 

Totalt 

 

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Deltagarantal 

  

Vargungar 

 

Äventyrsscouter 

 

Spejarscouter 

 

Explorerscouter 

 

Roverscouter 

 

Äldre ledare 

 

Summan av numeriska fält är lika med: 0 

 


