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VAD ÄR STORFISKAREN
2023?

Under 2023 ordnas det en nationell tillväxttävling i alla
scoutkårer i Finland. Tävlingen är nationell men kårerna i
FiSSc tävlar bara mot varandra.

Alla kårer deltar genom att meddela sina resultat i ett
formulär som skickas ut. Kåren bestämmer själv på vilken typ
av tillväxt den väljer att fokusera på. Eftersom tillväxt är så
vitt och brett räknas det som tillväxt bland annat ifall kåren
börjat med en ny form av scouting eller om ni får fler
medlemmar än under 2022. 

För att alla kårer ska ha ett så bra utgångsläge som möjligt
satsar vi under våren extra mycket på kårstödet i FiSSc och i
det här paketet hittar ni massor av material för en bra start!

Åtgärder som räknas som tillväxt

Priset för vinnaren i varje kategori



KÅRKORTET

Medlemsantalet och prognosen för utvecklingen i
kåren. Hur många medlemmar har ni nu och hur ser
det ut om några år? Vad kan ni göra för att förbättra
läget?
Åldersfördelningen i kåren. Har ni inga vargungar
eller väldigt få explorerscouter? Vad kan ni göra för
att förbättra åldersfördelningen? Hur kan ni
erbjuda högklassig scouting för alla åldersgrupper?
Hur aktiv har kåren varit under året? Finns det
någon verksamhet eller typ av utfärd som inte blev
av? Hur ska ni göra för att den verksamheten ska bli
av i år?

Ert kårkort skickas i början av 2023 och i det hittar ni
massor med information om kårens verksamhet.
Kårkortet är baserat på årsrapporten som kårerna fyllt i
och på den statistik vi får från Kuksa och Kompassen.  

 
Följande information får ni gärna titta närmare på när
ni funderar över vilka åtgärder ni kunde fokusera på
under året: 
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En drömanalys är ett roligt och kreativt sätt att
tillsammans hitta kårens framtidsmål.
Ett gemensamt mål för hur kåren skall se ut och fungera
i framtiden stärker gemenskapen och ökar motivationen.
Kom också ihåg att bjuda med de unga ledarna i kåren
till drömanalysen. Reservera ungefär en timme för att ha
gott om tid för alla bra idéer. 

    BRAINSTORMING 
• Det är inte tillåtet att kritisera eller skjuta ner
drömmar. Idéerna gallras först senare. 
• Galna idéer är också viktiga. 
• Kvantitet är viktigare än kvalitet i det här skedet. Ett
guldkorn kan hittas i den stora mängden. 
• Deltagarna får kombinera och utveckla varandras idéer
men utan att kritisera. 

     CIRKULERANDE IDÉKORT 
• Den här metoden går ut på att deltagarna sitter runt
ett bord och skriver ner sina idéer eller drömmar på
lappar (en idé/lapp), som de placerar i en hög på bordet
på sin högra sida. Då deltagarna inte längre kommer på
flera nya idéer plockar de ett kort från grannens hög till
vänster om sig själv och börjar vidareutveckla den idén. 

     BRAINSTORMING MED VÄGGTAVLA 
• Den här metoden går ut på att deltagarna skriver upp
sina egna idéer på varsin väggtavla eller blädderblock.
Sedan cirkulerar man i rummet för att läsa vad som står
på de andras väggtavlor och försöka vidareutveckla
deras idéer. 

DRÖMANALYS
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PROBLEMLÖSNING

Vad är problemet?
Beskriv det.

Vad vill ni uppnå?
Sätt ett mål.

Vilka hinder finns det för
att ni ska uppnå målet?

Vilka möjliga lösningar har ni för att ta er förbi hindren och nå ert mål?
1.
2.
3.
4.

Vad är konsekvenserna för varje alternativ?
1.
2.
3.
4.

Välj det bästa alternativet! Utvärdera resultatet

Vad gick bra?
Vad gick inte bra?
Vad kan ni göra bättre nästa gång?
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PLANERING
                                           Mål                                          

Bryt ner ert mål i 3 delmål:

    Delmål 1        

Att göra: Att göra: Att göra: 

5

    Delmål 3            Delmål 2        



MOTIVATION
WORKSHOP -
MENY

Teamövning - Bemötande
Psykisk Trygghet
Konflikthantering 
Feedbackövning
Ekosystem för välmående
Motivera andra

20 min
45 min
15 min
15 min
45 min
45 min

SUGEN PÅ NÅGOT FRÅN MENYN? BESTÄLL EN MOTIVATIONSWORKSHOP
NI OCKSÅ!

 
HÖR AV ER TILL EMMA PÅ KANSLIET: EMMA.PORTMAN@SCOUT.FI
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NYA FORMER AV SCOUTING

Familjescouting
 

Familjescoutingen lanserades 2018 som en egen form av scouting. Här får barn
under skolåldern, tillsammans med en vuxen, bekanta sig med scouting. Sen
familjescoutingen började har många kårer nappat på idén och det har varit ett
lyckat koncept. Det finns ett färdigt scoutprogram att följa också för
familjescoutingen med möten som bygger på scoutmetoden och scouternas
värderingar. 

Familjescouterna är en del av kåren och på sina möten rör de sig i naturen och
målet är att kunna erbjuda aktiviteter till hela familjen. Det här är också en
möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att
dessutom träffa andra vuxna regelbundet. Inom familjescoutingen erbjuds
både barn och vuxna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen på sina egna
villkor och i sin egen takt.

Kåren får själva välja hur ofta de tycker att är passligt att träffas – det
vanligaste är en gång i månaden. Programmet är så pass enkelt att en person
utan någon tidigare erfarenhet kan dra ett möte. Därför kan det vara en rolig
idé att cirkulera ansvaret mellan de vuxna i gruppen. För att ingen ska känna
att ansvaret blir övermäktigt är det viktigt att planera verksamheten
gemensamt. 

Viktigt att komma ihåg är att familjescoutingens deltagare också ska vara
inskrivna som scouter, annars gäller inte scoutförsäkringen ifall olyckan är
framme. 
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Vuxenscouting
 

Scouting är en engagerande och givande hobby också för vuxna. Också som
vuxen kan man lära sig nya saker och utveckla sig själv inom scoutingen. I
scouterna lär man känna nya människor, uppleva och lära sig nytt tillsammans
med likasinnade och dessutom bidra till en bättre vardag för barn och unga. 

Vuxna kan vara med i scouterna på olika sätt. I vissa kårer grundar man helt
egna vuxenpatruller där de vuxna gör scouting tillsammans samtidigt som de
gör vissa projekt för att stöda kårens verksamhet. Här finns ett litet väldigt
enkelt scoutprogram på hemsidan för vuxna med några grundläggande
uppgifter de vuxna kan göra tillsammans. Det hittar man på hemsidan under
vuxenrekrytering. Till det finns ett tillhörande vuxenmärke i läder som de vuxna
kan pyssla tillsammans, som man hittar på samma sida som programmet. 

Vuxenpatruller får själva välja hur ofta de vill träffas men en gång i månaden
kan vara en bra utgångspunkt. Under mötena ordnar ni tillsammans program
med scoutigt innehåll. Ofta har de vuxna redan ett friluftsintresse och kanske
vill fördjupa sin kunskap inom något speciellt område. Här kan man säkert lära
mycket av varandra så diskutera tillsammans vad ni vill ha för program och vem
som kan ta ansvar för de olika mötena. 

Kåren kan också dra nytta av sin vuxenpatrull när det kommer till större projekt
inom kåren. Kanske de kan hjälpa till med renoveringen av kårlokalen eller så
får ni flera händer vid båttalkot på våren. Våga fråga och ha förväntningar så får
man oftast också mer hjälp än man tror. 
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Om ni i kåren får med en ny vuxen är det viktigt att hitta ett lämpligt uppdrag
för hen. Den vuxna ska känna att hen har möjlighet att utvecklas och lära sig
nya saker inom scoutingen samtidigt som också vuxna behöver känna att de
har stöd i sitt uppdrag. En annan viktig sak är att uppdraget inte ska få kännas
för betungande och att man diskuterat igenom vad uppdraget innebär och hur
mycket tid det kräver. Vi har alla fullspäckade arbets- och privatliv. Därför är det
viktigt att scoutingen ska få vara flexibel och på de frivilligas egna villkor. I
scouterna ska vi ha roligt!

Eftersom vuxna ofta är experter inom olika områden är det viktigt att dra nytta
av den kunskap som finns hos era vuxna. Kanske vill någon scoutförälder ställa
upp och lära ut bara en viss grej under ett år. Det är ju perfekt med temaår!
Diskutera med de vuxna ni har runt om er ifall det finns något de kan bidra med
om det så bara är en timme här och där. Ibland hittar man nya sätt att scouta
när man börjar tänka lite utanför de gamla hjulspåren. På köpet kanske ni också
får lära er nåt nytt.
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Mångkulturell scouting
 

Nyfinländare är en grupp som är väldigt underrepresenterad inom scoutingen.
Här finns en stor grupp som vi sällan når i vår verksamhet idag. Trots att
scoutingen handlar om att bygga broar över gränser och att alla ska få vara
med. Att skapa scouting för nyfinländare kan också vara ett sätt att pröva på
något nytt, bidra till lokalsamhället och ge personer en meningsfull fritid. 

Hur man väljer att göra mångkulturell scouting kan variera mycket mellan
kårerna. Kanske ni vill göra ett projektår där ni erbjuder scouting för flyktingar?
Eller vill ni jobba mera långsiktigt och få med fler nyfinländare i er
veckoverksamhet?

Ifall ett projektår verkar intressant kan ett första steg vara att hitta en förening
eller organisation som jobbar med flyktingar eller integration på er ort.
Tillsammans kan ni planera en verksamhet som passar både er scouter och
organisationen. När man planerar samarbetet ska man tänka på vad båda får ut
av samarbetet; till exempel att de unga får pröva på scouting och lär sig
samarbetsövningar och kåren hjälper organisationen att genomföra en
utflyktsdag. Det kan vara enklare att få understöd för ett gemensamt projektoch
ett samarbete kan ge nya perspektiv och utveckla scoutingen. Kom ihåg att
programmet ska vara enkelt och att redan föreningsverksamhet kan vara
obekant som fenomen. 

 
Fundera också på kommunikationen och hur man kan underlätta den, kanske
med bilder eller kroppsspråk. I materialbanken finns bildstöd och under våra
mångfaldssidor hittar ni också en packningslista på många språk. Mångkulturell
scouting kan också vara ett fint projektår för era explorerscouter eller
roverscouter. Som exempel kan ni läsa om kåren i Uleåborg som ordnade
scouting för invandrarkvinnor i Uleåborg. Artikeln hittar ni i scoutmedia.

Skulle ni vilja få en mera mångkulturell veckoverksamhet är nog ett lite större
projekt, men långt ifrån omöjligt. Det finns några viktiga saker att tänka på. Det
gäller till en början att fundera på var ni hittar de unga ni inte når redan idag.
Om ni rekryterar i skolan men de nyfinländska barnen inte kommer med i
verksamheten den vägen kanske det kan vara bättre att hälsa på vid ett
språkkafé eller vid ungdomsgården. För att få med barn där scouting är helt
obekant gäller det att bygga förtroende, inte bara hos barnen utan också hos
föräldrarna. Föräldrarna kanske inte är bekanta med föreningsliv och
hobbyverksamhet eller så kanske kopplingen till den lutherska kyrkan
skrämmer. Bjud därför in föräldrarna i verksamheten, kanske på en utflykt eller
ordna ett föräldramöte. Genom mångkulturellt arbete kan man också få in
scouthelheter som mångfald och fredsarbete. 

10



REKRYTERING
MATER IAL

"9 av 10 kårer som
låter bli att startar nya

grupper gör det på
grund av ledarbrist"

-Finlands
scouters
kårgallup

I materialet ingår en banderoll, två olika rekryteringsbroschyrer, påsar med
torkade bär, klistermärken och två olika broschyrer för att den nya vuxna snabbt

ska hitta sin scoutstig.
 

Beställ ert materialpaket redan idag! Skicka ett mejl till
emma.portman@scout.fi
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REKRYTERING -
HUR GÖR MAN?

informera deltagarna att de själva ska hämta med sig liggunderlag och
sovsäck. Ni kan också låna ut utrustning om ni har möjlighet.
ta med extra filtar ifall det blir en kall natt.
ordna en reception som är bemannad fram till kvällen och öppnar igen på
morgonen då deltagarna börjar vakna. Det är bra för deltagarna att veta att
det finns en ledare på plats som kan svara på frågor.
se till att det finns en toalett/dass på området. Bastu är en extra lyx!
ordna med något gott att äta och förbered något trevligt program som t.ex.
yoga, orientering, olika motionsformer, en sångstund eller något liknande.
Låt fantasin flöda!
Tänk på säkerheten och en avslappnad stämning!
Det är viktigt att marknadsföra evenemanget i god tid och ha tillräckligt
med tält etc. på plats så att de potentiella deltagarna har någonstans att
övernatta.

Familjehajk
För många familjer kan en öppen familjehajk under sommarledigheten vara ett
spännande sätt att närma sig scoutingen. Ordna en övernattning i kårlokalen,
på en lägerplats eller någon annanstans i naturen!
För att ordna en övernattning i naturen behöver ni sätta upp små tält,
halvplutontält och vindskydd eller t.ex. en stor trampolin där deltagarna kan
övernatta. Saker att tänka på:
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Kväll kring lägerelden

Välj tid och plats samt vem som ska leda evenemanget
Skicka efter rekryteringsmaterial
Skapa en stämningsfull miljö t.ex. genom att använda stormlyktor
Sätt ut skyltar som visar var dasset finns och var man kan tvätta händerna
Förse gästerna med pallar och sittunderlag
Utse en person som personligen välkomnar varje gäst
Fundera på hurdana personer ni skulle ha nytta av att få med i kåren och
planera evenemanget så att ni får med personerna i verksamheten. Behöver
ni t.ex. gruppledare, personer till styrelsen, stödpersoner för unga ledare,
någon att sköta maten på läger, talkoarbetare?
Planera lite program för kvällen

Finns det ett bättre sätt att presentera scouting än att samlas kring ett
gemensamt lägerbål? Här under hittar du tips på hur du kan ordna lägerbål för
vuxna. Utnyttja tipsen till att inspirera nya vuxna till att komma med i
verksamheten!
Minneslista:

Skriv ut inbjudningkorten som finns på hemsidan
Fundera ut ett passande pyssel för mötet som är lagom svårt och lite
scoutigt
Gör ett infobrev som kompisarna får hem tillsammans med en scoutbroschyr
Påminn scouterna om att dela ut sin inbjudan under veckan 
Lek gärna en lek på kompistema, som t.ex. kramhippa
Ni kan också fundera på vad det innebär att vara kompis under mötet och
hur man ska behandla sina kompisar
Berätta enkelt och med ett språk som också icke-scouter förstår. Vi har
många ord inom scoutingen som är helt egna och kan kännas uteslutande
om man inte förstår vad scouterna pratar om. 

Inför vändagen kan det vara passande att ordna ett kompismöte i de grupper ni
har möjlighet att fylla upp. Alla scouter får hem ett inbjudningskort med
information om följande möte. Under mötet pysslar ni nåt litet och berättar om
scouting. Och så leker ni, såklart!

Minneslista: 

Kompismöte
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DET HÄR KÄNNS HELT
OMÖJLIGT

-HJÄLP!
Hos FiSSc finns det hjälp i många olika former att få. Om ni
inte hittar rätt direkt är det enklast att vända sig till
kansliet@scout.fi så hjäper vi er till rätt plats! Men här under
finns några av de sätt vi kan hjälpa er:

Kåstödkoordinatorn Malin kan hjälp er med många olika problem i
kåren. Hon har också koll på det mesta kring byråkratin inom kåren.
Dessutom gör hon kårbesök ifall ni vill sitta ner och diskutera nåt
speciellt. Malin nås på 0442700574 eller per mejl
malin.lundstrom@scout.fi

Medlemsutvecklingskoordinatorn Emma hjälper er med allt som rör
rekrytering och kårutveckling. Men hon är också en idéspruta när det
gäller nya former av scouting. Nås både per mejl, telefon och gör mer än
gärna kårbesök om ni vill sitta ner en kväll. Här når ni henne:
emma.portman@scout.fi eller 0447493179

Kårstödsgruppen är en grupp frivilliga inom förbundet som jobbar med
olika former av kårstöd. Det kan handla om allt från himmel till jord. De
vill otroligt gärna komma ut i kårerna och träffa just er. 

Beställningskurser finns det gott om. Ifall ni har nåt speciellt problem
inom kåren så kommer vi gärna ut och lär er om just det. Det kan handla
om allt från Kuksa till att motivationen tryter i kåren. Eller varför inte gå
med i Drömkår23-kursen? En större satsning på kårens utveckling. Emma
berättar mer om det. 
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Använd de Tack-pinsar ni fått från FiSSc och kom
ihåg att låta dem cirkulera under hela året. Det är en
liten grej men kan göra stor nytta för att vi ska orka
hela året.

Kom också ihåg att planera in ledardagar när ni
unnar er något extra och bara får umgås sinsemellan.
Ibland känns det kämpigt att lägga till ännu ett
datum i sin kalender men de här kvällarna och
dagarna är verkligen otroligt viktiga för
sammanhållningen och orken. 

Det sista tipset är att införa ett vandringspris i kåren.
Priset kan vara humoristiskt eller på fullt allvar. Ett
eget pris som man kan dela ut också för mindre
insatser (till skillnad från utmärkelsetecknen som
ofta kräver lite mer) kan också ge det lilla extra för
ledarna.

UPPMÄRKSAMMA OCH
UPPSKATTA VARANDRA

När man inom kåren startar ett nytt projekt eller gör en extra stor
satsning under ett år är det extra viktigt att uppmärksamma och
visa tacksamthet för allt hårt jobb. Så efter det här året hoppas vi att
ni också kommer ihåg att söka utmärkelsetecken till de som gjort en
extra insats. Men, det finns också så många andra sätt man kan visa
uppsattning. Här kommer några korta tips: 
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DRÖM
KÅR23

TILLVÄXTTRÄNING KAN INNEBÄRA:

PROJEKT

NYA FORMER AV SCOUTING

KÅRLEDNING

REKRYTERING

VISIONER

 

Vill ni ha förändring? Vågar ni ta

chansen?

STARTAR I FEBRUARI 

5 TRÄFFAR SOM GARANTERAT

LEDER TILL NÅT NYTT, STÖRRE

OCH BÄTTRE FÖR ER KÅR!

MEJLA:

EMMA.PORTMAN@SCOUT.FI FÖR

MER INFO!


