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Bilaga till Finlands Svenska Scouters verksamhetsplan 2020, förslag till höstmötet 10.11.2019 

FINLANDS SCOUTERS 
LANDSOMFATTANDE SVENSKSPRÅKIGA 
VERKSAMHET 2020 

INLEDNING 

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska 

Scouter r.f. (FiSSc) och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP-FS). I enlighet med samarbetsavtalet följer planen SP-

FS strategi och de strategiska målsättningarna är de samma i hela Finlands Svenska Scouters verksamhet.  

 

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet är en del av Finlands Svenska Scouters verksamhetsplan 2020 

och Finlands Scouters verksamhetsplan 2020. De olika åtgärderna vi föreslår att förverkligas tvåspråkigt eller som skilda 

insatser på svenska är i enlighet med SP-FS åtgärder för verksamheten 2020. Detta är en sammanfattning på åtgärderna inom 

ramen för den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten och kompletterar FiSSc egen verksamhetsplan för 2020. De olika 

åtgärderna avstäms mellan FS:s och FiSSc:s representanter under året och följs upp av FiSSc:s förbundsstyrelse längs med året. 

Åtgärderna kan justeras då ny information förutsätter det. Sådana åtgärder vars målgrupp är scoutkårerna har högsta prioritet, 

enligt logiken att scoutkårerna ska erbjudas samma oberoende av språk. Flera åtgärder konstateras vara sådana att de ännu 

behöver följas upp närmare och tas under arbete efter det. Många åtgärder, som här inte skilt omnämns, är sådana som innebär 

marknadsföring och mindre översättningsinsatser av FiSSc. 

 

VERKSAMHETEN 2020 

Åtgärderna för att förverkliga landsomfattande svenskspråkig verksamhet grupperas här enligt de olika verksamhetsområdena. 

 

 

Kårstöd 1 och 2 (Aluetyö) 

• Vi marknadsför och deltar i de finskspråkiga coachutbildningarna, och utvecklar en flerformsutbildning. Tvåspråkig 

utbildning sonderas. 

• Vi stöder våra coacher 

• Vi utvecklar Chefsposten 

• Vi förverkligar olika stödmaterial och -verktyg för coacherna på svenska 

• Vi stöder scoutkårerna genom att utdela understöd från Frenckellska stiftelsen 

• Vi tar fram och erbjuder olika verktyg och stöd för kårernas chefstrion 

• Vi erbjuder distinkta utbildningar på webben, per distans eller som närträffar kring viktiga teman som kårerna 

behöver 

• Vi stöder rekryteringen av chefer och coacher och deltar också i FS:s tävling 

• Vi arbetar med att grunda nya kårer 

• Vi producerar och implementerar material kring tillväxtåtgärder 

• Vi deltar i de olika gemensamma tillfällena kring mångfald och arbetar för mångfald i scouterna 

• Vi tar fram material till stöd för mångfald i scouterna 

• Vi tar fram och sprider information om lyckade case kring tillväxt i kårerna 

• Vi deltar i gemensamma tillfällen så som Kohtaus 

 

Scoutfostran och -program (Kasvatus) 

• Vi marknadsför utbildningar och evenemang så som Eräopaskurssi och det nationella roverscoutevenemanget Väre 

• Vi tar fram det svenska materialet i scoutprogrammet som stöder fostran till ledarskap och synliggör 

programsatsningen för året 

• Vi tar fram material som stöd för nya vuxna i scoutverksamheten 

• Vi upprätthåller det svenska materialet på scoutprogrammet.fi samt webbsidans funktioner 

• Vi producerar material till stöd för programcoacherna 

• Vi utvecklar scouternas färdighetsutbildningar och utbildningar kring fostran 

• Vi utvecklar webbutbildningar kring fostran 

• Vi utvecklar explorerscoutprogrammet 
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• Vi utvecklar scoutprogrammet gällande åskådningsfrågor 

• Vi uppdaterar säkerhetsföreskrifterna för verksamhet till sjöss 

• Vi implementerar och marknadsför familjescouting, programmet är en satsning på förbundslägret 

 

Internationellt (Kansainväliset yhteydet) 

• Vi marknadsför internationella läger och utbildningar 

• Vi stöder kårernas internationella projekt och utlandsresor 

• Vi synliggör internationella kampanjer, så som biståndsprojekt 

 

Marknadsföring och kommunikation (Viestintä ja markkinointi) 

• Vi är med om att utveckla innehåll och ta i bruk digitala medier i samråd med det övriga scoutfältet 

• Vi ger ut den svenskspråkiga scouttidningen Scoutposten, den utkommer fyra gånger under året som papperstidning 

• Vi utnyttjar erbjudna utbildningar så gott vi kan 

• Vi förverkligar vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan på svenska 

• Vi förverkligar en rekryteringskampanj i högskolor i början av hösten som en del av Bli scout-kampanjen 

• Vi producerar innehåll på svenska till sociala medier och mediaplattformen Partiomedia 

• Vi översätter och producerar innehåll till det svenska materialet för Äventyrsveckan och Skolkampanjen  

• Vi upprätthåller och utvecklar innehållet och funktioner på scout.fi 

• Vi gör en Bli scout-kampanj i början av hösten 

 

Ledarstöd och utbildning (Vapaaehtoistuki) 

• Vi tar fram formuleringen av scoutingens ledarskap/stigande svårighetsgrad på svenska 

• Vi gör verktyget för att utvärdera erhållen kompetens som man förvärvat i uppdrag eller frivilligarbete på svenska  

• Vi tar fram nya Open Badges 

• Vi marknadsför TG-utbildningar till svenskspråkiga ledare 

• Vi implementerar materialet Ledarskap i scouterna till kårerna 

• Vi erbjuder våra ledare mentorskap inom ramen för FiSSc:s mentorprogram 

• Vi deltar i utvärderingen av det egna ledarskapet-förfrågan och följer upp resultaten 

• Vi följer upp och förverkligar enligt skild plan moodlekurser kring ledarskap 

• Vi uppmuntrar deltagande och deltar enligt förmåga i utbildningar och utvecklingstillfällen som arrangeras 

• Vi kommunicerar och uppmuntrar till aktivt bruk av scouternas handslagsmodeller. Vi erbjuder stöd och verktyg för 

hållbara uppdrag. 

• Vi deltar i Bästa stället för frivilliguppdrag-enkäten och följer upp resultaten 

• Vi använder uppdragsverktyget i Kuksa och utvecklar våra processer för rekrytering 

• Vi översätter siminstruktionerna 

• Vi arbetar för att fler ledare går Tryggt tillsammans-utbildningen 

• Vi ser till att modulerna för scouternas säkerhet uppdateras i de olika utbildningarna  

 

Förbundets ledning (Järjestön johto) 

• Vi deltar i scouternas gemensamma förstärkta utskottsarbete 

• Vi deltar i gemensamma forum för scoutingens ledning 

• Vi diskuterar framtida sätt att samarbeta inom scoutfältet och ser över samarbetet mellan FS och FiSSc 

• Vi upprätthåller för egen del en aktiv kommunikation mellan FiSSc:s och FS:s styrelser 

• Vi firar scouting 110 år tillsammans med det övriga scoutfältet i Finland 

• Vi stöder det svenska på följande Finnjamboree och bidrar efter förmåga till ett fungerande och bra flerspråkigt läger 

• Vi deltar i det strategiska arbetet för tillväxt och annat överenskommet 

• Vi gör en egen plan för tillväxt 

• Vi deltar i framtagandet av den nya strategin för scoutingen 

• Vi utvecklar vidare vårt system för tackande och arbetar för att fler blir tackande inom ramen för 

utmärkelseteckensystemet 

 

Ekonomi (Talous) 

• Vi kommunicerar viktiga frågor på svenska 

• Vi följer upp utvecklingen av scouternas informationssystem och står för det svenska förverkligandet samt följer upp 

att det fungerar även för de svenska medlemmarna (Kuksa, Scout-ID och O365) 

• Vi deltar i utvecklingen av adventskalenderkampanjen och förverkligar kampanjen på svenska 

• Vi marknadsför Scoutingens vänner och ser till att uppläghet fungerar även för den svenska scoutverksamheten 

• Vi följer upp utbildningar och verktyg för kårerna och ser till att de svenska kårerna har tillgång till motsvarande som 

de finska  
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• Vi erbjuder kårerna utbildningsmaterial kring ekonomihantering 

• Vi följer upp och deltar i olika kartläggningar o.dyl.  

• Vi utnyttjar verktyg så som Jira och CRM i våra projekt 

 

Samhälle (Yhteiskuntasuhteet) 

• Vi identifierar positioner och ställen där vi vill påverka och samarbetar med FS i påverkansarbete 

• Vi samarbetar för ett aktivt scoutparlamentarikernätverk 

• Vi förbereder oss inför kommunalvalet med material och målsättningar 

• Vi bevakar för scouterna viktiga samhällsfrågor och gör scouternas röst hörd även i den svenskspråkiga debatten  

• Vi synliggör Scouting 110 år på lämpliga sätt 

• Vi upprätthåller god kontakt med beslutsfattare inom Borgå stift och uppmuntrar kåraktiva att ställa upp i olika val 

• Vi förbereder oss på att aktivt medverka i planeringen av följande Finnjamboree och stöda det svenska på lägret 

• Vi stöder de svenska kårerna i att skapa och upprätthålla samarbeten och bygga partnerskap, speciellt med viktiga 

referensgrupper som t.ex. kommunen och församlingen 

• Vi deltar i gemensamma utbildningar och tillfällen kring partnerskap och liknande 

 

BUDGET 

Den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten finansieras delvis med stöd av ett understöd från centralorganisationen till 

Finlands Svenska Scouter, i enlighet med det gällande samarbetsavtalet. Grundfinansieringssumman för 2020 är enligt budget 

351 135 euro. Summan justeras mot förverkligade kostnader i FS i slutet av budgetåret. I Finlands Scouters budget fördelas 

helhetssumman på de olika verksamhetsområdena enligt: 

 

Verksamhetsområde Fördelning Relativ andel 

Ledarstöd och utbildning - 49 158,90 €  14 % 

Scoutfostran och program - 49 158,90 €  14 % 

Kårstöd - 49 158,90 €  14 % 

Marknadsföring och kommunikation - 63 204,30 €  18 % 

Organisationsverksamhet - 70 227 €  20 % 

Ekonomi- och medelanskaffning - 70 227 €  20 % 

 TOTALT - 351 135 €  100 % 

 

För år 2020 har Finlands Scouter tills vidare inte initierat skilda projektunderstöd. 

 

 


