
 
Helsingfors KFUK/M Scouter erbjuder scoutverksamhet i Gamlas för alla barn och 
unga i åldern 7–22. Utöver det erbjuder kåren verksamhet för ledare i alla åldrar, 
samt barn under skolåldern i form av familjescouting. Kårens verksamhet styrs av 
Finlands Scouters program och mål för fostran, samt utförs med hjälp av 
scoutmetoden. 
 
I detta dokument listas målsättningar för kårens verksamhet under de kommande 
fem åren. De specifika målen är indelade i delmål som förtydligar hur målen skall 
uppnås. På sista sidan finns en förklaring över förkortningar. Planen godkändes på 
höstmötet 28.11.2019. 
 
 
 

 
Kåren har fortsatt fungerande verksamhet för alla åldersgrupper 

 Det finns tillräckligt med medlemmar för en fungerande grupp i varje 
åldersgrupp 

 Alla åldersgrupper har eget program i enlighet med det nationella 
scoutprogrammet 

 Alla åldersgrupper har tillräckligt med egna ledare  
 Alla åldersgrupper träffas regelbundet 
 Alla åldersgrupper träffar de andra åldersgrupperna regelbundet 

 
Kåren ordnar minst två förläggningar om året 

 Sportlovsförläggning i februari för hela kåren 
 Höstförläggning i oktober eller november för hela kåren 
 Åldersgrupperna ordnar egna förläggningar vid behov 

 
Kåren ordnar eller deltar i minst ett läger varje sommar 

 Kåren ordnar ett sommarläger för alla åldersgrupper varje år det inte är 
storläger 

 Kåren ordnar ett sommarläger för de yngre åldersgrupperna varje år då det 
ordnas storläger som de inte får delta i 

 Kårens egna läger kan ordnas tillsammans med en annan kår 
 
 



Kåren deltar i läger och evenemang ordnade av HeSS, Y-Scouts, FiSSc och FS 
 Kåren har minst en representant på HeSS, Y-Scouts och FiSSc 

medlemsmöten 
 Kåren bidrar med ledarresurser vid planeringen och förverkligandet av 

ovannämnda organisationers läger 
 Kåren har flera deltagare på varje läger ordnade av dessa organisationer 
 Kårens medlemmar deltar aktivt på evenemang ordnade av dessa 

organisationer 
 Kåren planerar och ansvarar för evenemang i enlighet med HeSS 

rotationslista 
 
Kåren ordnar regelbundet hajker för de olika åldersgrupperna  

 Kåren ordnar minst en hajk per termin åt äventyrsscouterna 
 Minst 70% av äventyrsscouterna deltar i en hajk under ett år 
 Kåren ordnar minst en hajk per termin åt spejarscouterna 
 Minst 70% av spejarscouterna deltar i en hajk under ett år 
 Kåren ordnar minst en hajk under vintertid per år 
 Minst 20% av kårens medlemmar över 10 år deltar i en hajk under vintertid 

per år 
 
Kåren ordnar regelbundet utfärder för de olika åldersgrupperna 

 Kåren ordnar minst en gemensam kårutfärd för alla åldersgrupper varje år 
 Minst 40% av kårens medlemmar deltar i en kårutfärd varje år 
 Kåren ordnar minst fem utfärder för vargungar varje år 
 Minst 90% av vargungarna deltar i minst två utfärder per år 
 Kåren ordnar minst en utfärd per termin för äventyrsscouter  

 
Kåren ordnar vandringar för sina medlemmar 

 Kåren ordnar en vandring vart femte år 
 Kåren ordnar en vandring i Lappland vart tionde år; 2013, 2023, 2033 
 Kåren uppmuntrar sina medlemmar att delta i vandringar ordnade av FiSSc 

 
Kåren deltar aktivt i internationella läger 

 Kåren har minst 3 deltagare på varje Världsscoutjamboree 
 Kåren har minst 1 deltagare på varje Rover Moot 
 Kåren har minst 2 deltagare på varje Roverway 
 Kåren har minst 1 deltagare på varje Explorer Belt 
 Kåren uppmuntrar sina medlemmar att delta i nationella och regionala 

jamboreen eller läger och stöder dem i att finansiera, planera och 
förverkliga dessa resor 

 Kåren ordnar en utlandsresa för sina medlemmar år 2024 



Kåren ordnar minst ett Rovex-evenemang per termin 
 Minst hälften av kårens explorer- och roverscouter deltar i ett Rovex-

evenemang under ett år 
 
Kåren deltar aktivt i scoutfärdighetstävlingar 

 Kåren deltar med minst ett lag i alla tävlingar organiserade av HeSS 
 Kåren deltar med minst ett lag i alla tävlingar organiserade av FiSSc 
 Kåren deltar med minst ett lag i FM-tävlingar minst en gång per år 
 Kåren uppmuntrar sina medlemmar att delta i tävlingar ordnade av EPT och 

PäPa, samt andra organisationer 
 Kåren planerar och förverkligar Scoutskaban varje gång då kåren står i tur 

att ansvara för tävlingen 
 Kåren deltar i planeringen och förverkligandet av FM varje gång FiSSc 

ansvarar för tävlingen 
 
Kåren firar olika festligheter genom att ordna/delta i evenemang 

 Kåren ordnar en julfest för alla åldersgrupper varje år 
 Kåren ordnar en våravslutning för alla åldersgrupper varje år 
 Kåren ordnar ett ledarevenemang i samband med Thinking Day 22.2 
 Kåren firar andra högtider såsom S:t Görans-dagen och Finlands 

självständighetsdag 
 
 
 

 
Kåren flyttar till en större kårlokal eller skaffar en tilläggslokal för verksamheten 

 Kårlokalen är belägen i Gamlas eller dess omnejd 
 Kårlokalen möjliggör samtida möten för minst två grupper 
 Kårlokalen har ett kök eller en kokvrå där man kan tillreda mat 
 Kårlokalen har en egen wc 
 Kårlokalen är tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation 
 Kårlokalen hålls trivsam med gemensamma insatser, t.ex. gällande städning 

 
Kåren har ändamålsenliga förvaringsutrymmen för sitt material 

 Förvaringsutrymmena är i samband med eller i närheten av kårlokalen 
 Förvaringsutrymmena är tillräckligt stora 
 Förvaringsutrymmena är ändamålsenliga för materialvård (t.ex. tillräckligt 

med utrymme att torka tält) 
 Förvaringsutrymmena är lättillgängliga med bil eller släpvagn 

 



 

 
Kåren sammanställer ett ekonomireglemente 

 Kåren har tydliga riktlinjer för vem som får spendera kårens pengar 
 Kåren har tydliga riktlinjer för hur stora summor som får spenderas samt 

för vilket ändamål 
 Kåren utvecklar ett effektivare system för erläggande av pengar 

 
Kåren möjliggör deltagande i sin verksamhet åt alla oberoende av ekonomisk 
ställning 

 Kåren marknadsför möjligheten att befrias från FiSSc och FS 
medlemsavgifter 

 Kåren erbjuder subventionerade deltagaravgifter till kårevenemang för 
mindre bemedlade 

 
Kåren driver in sin medlemsavgift samt sina evenemangsavgifter 

 Alla ordinarie medlemmar betalar sin medlemsavgift 
 Alla deltagare i ett evenemang betalar deltagaravgiften innan evenemanget 

 
 
 

 
Kårens medlemsantal ökar 

 Kårens medlemsantal hålls konstant över 80 
 Ålderspyramiden är förhållandevis jämnt distribuerad 
 Kåren har hundra medlemmar innan sitt hundraårsjubileum 

 
Nya medlemmar i alla åldrar är välkomna i kåren 

 Det finns möjlighet till antagning av nya medlemmar i varje åldersgrupp 
åtminstone två gånger per år 

 Nya medlemmar trivs i kåren 
 Kåren marknadsför aktivt sin verksamhet för potentiella barn och unga i alla 

åldersgrupper 
 Kåren marknadsför aktivt sin verksamhet för potentiella ledare 

 
 
 
 
 



 
I-hjälpen 

 Alla vargungar och äldre kan kalla på hjälp i en nödsituation 
 Alla äventyrsscouter och äldre behärskar grunderna i första hjälpen 
 Alla explorerscouter och äldre har ett ikraftvarande intyg över utförd första 

hjälpen-utbildning 
 
Orientering 

 Alla vargungar och äldre kan delta i en spårning utan att tappa bort sig 
 Alla vargungar och äldre känner till de vanligaste karttecknen 
 Alla äventyrsscouter och äldre kan läsa en karta 
 Alla äventyrsscouter och äldre vet hur man agerar om man tappat bort sig 
 Alla spejarscouter och äldre kan använda en kompass och ta kompasskurs 
 Alla roverscouter och äldre kan planera och genomföra en orienteringsbana 

 
Matlagning 

 Alla vargungar kan tillreda mat på en trangia med vuxet stöd 
 Alla äventyrsscouter och äldre kan självständigt tillreda mat på en trangia 
 Alla äventyrsscouter kan tillreda mat över öppen eld med vuxet stöd 
 Alla spejarscouter och äldre kan självständigt tillreda mat över öppen eld 
 Alla explorerscouter och äldre kan ansvara för bespisning till en hajk eller en 

utfärd 
 
Utfärdskunskaper 

 Alla äventyrsscouter och äldre vet hur man använder kniv, yxa och såg 
 Alla äventyrsscouter och äldre kan göra upp eld med tändstickor 
 Alla äventyrsscouter och äldre kan sätta upp ett tält och ett vindskydd 

 
 
 

 
Kårens verksamhet stöder medlemmarnas utveckling i enlighet med scoutingens 
mål för fostran 

 Alla ledare känner till scoutingens mål för fostran 
 Planeringen för varje evenemang utgår från scoutprogrammet för att sträva 

efter målen för fostran 
 
 
 



Kåren definierar hurdan andlig fostran den främjar 
 Kårens ledning för en grundlig diskussion om hurdan kårens förhållande till 

andlighet är (t.ex. gällande matsånger, lägerbålssånger, osv) 
 Kåren definierar tydligt sitt förhållande till andlighet så att det ärligt kan 

kommuniceras utåt till potentiella medlemmar och frågvisa föräldrar 
 
 
 

 
Kårens ledare har fått lämplig utbildning för sina uppdrag 

 Alla ledare i kåren har gått Tryggt Tillsammans utbildningen, samt 
uppdaterar sina kunskaper regelbundet 

 Alla medlemmar över 20 år med ledaruppdrag har scoutledarfullmakt 
 Minst 20% av kårens medlemmar med ledaruppdrag har mottagit 

Treklöver-Gilwell-insignier 
 Alla uppdrag inleds med ett handslag 
 Alla lediga uppdrag fylls med någon som fått lämplig utbildning, eller är 

beredd att utbilda sig 
 
Ledarna i kåren trivs med hurdana uppdrag de har 

 Ingen ledare känner sig överbelastad 
 Alla ledare känner att de får tillräckligt utmanande uppdrag 
 Alla ledare vet var eller av vem de kan få stöd i sitt uppdrag 
 Alla ledare har möjlighet att delta i kurser/utbildningar som stöder deras 

uppdrag 
 
Alla kårevenemang har en utsedd ansvarsperson 

 En ledare med scoutledarfullmakt ansvarar för varje kårläger och 
förläggning 

 Alla hajker och utfärder har en myndig person på plats 
 
 
 

 
Kåren ansöker om utmärkelsetecken till sina ledare 

 Kåren ansöker om utmärkelsetecken från Y-Scouts, FiSSc och FS 
 Kåren strävar till att dela ut minst två utmärkelsetecken om året 

 
 



Kåren delar ut sina egna vandringspris årligen 
 Kåren sammanställer utdelningskriterier för sina vandringspris 
 Vandrande pinnen delas ut till en ledare varje julfest 
 Gyllene saxen delas ut till en person eller grupp vid varje terminsavslutning 
 Rostiga stekpannan delas ut till en patrull spejarscouter varje år 
 Škoda-navkapseln delas ut till vinnande patrullen vid varje Rovex-

evenemang 
 Kåren återinstiftar Gertys vandringspokal för vinnande patrullen i 

sommarlägrets patrullrådighetstävling 
 Kåren instiftar nya vandringspris enligt behov 

 
Kåren implementerar ett eget utmärkelsetecken 

 Kårens utmärkelsetecken har flera nivåer 
 Åtminstone den första nivån har låg tröskel och fungerar som ett tack för 

individens insats i kårens verksamhet 
 Kåren sammanställer riktlinjer för hur dess utmärkelsetecken förhåller sig 

till övriga organisationers utmärkelsetecken, samt i vilken ordning de skall 
utdelas 

 
Kåren skapar riktlinjer för hedersmedlemmar 

 Kåren har tydliga kriterier för vem som kan bli hedersmedlem 
 Kåren har tydliga kriterier för hur dessa utnämns 

 
 
 

 
Kåren har en uppdaterad kommunikationsplan 

 Kåren följer gemensamma riktlinjer för enhetlig kommunikation 
 Kåren informerar sina medlemmar samt deras vårdnadshavare i god tid om 

kommande evenemang 
 Alla informationsbrev och reklamblad använder sig av scoutingens 

gemensamma nationella grafiska profil    
 
Kåren syns aktivt på olika sociala medier 

 Kåren har utsedda personer som sköter varje kanal 
 Varje kanal har en tydlig målgrupp och syfte 
 Kårens sociala medier upprätthålls enligt uppgjorda riktlinjer för samtliga 

kanaler 
 
 



 
Kåren upprätthåller kontakten med sin bakgrundsorganisation Helsingfors KFUK 

 Styrelsen från båda föreningar har minst ett gemensamt möte per år 
 Kåren har minst ett gemensamt evenemang med Helsingfors KFUK varje år 

(alternativt att någondera föreningen deltar i den andres evenemang) 
 Föreningarna uppnår ett samarbetsavtal och implementerar det 

 
Kåren samarbetar med andra scoutkårer 

 Kåren ordnar ett evenemang tillsammans med en annan kår minst vart 
tredje år (borträknat de år då kåren deltar i storläger tillsammans med andra 
kårer) 

 Medlemmarnas vänner och bekanta från andra kårer bjuds in och får delta i 
kårens evenemang 

 
 
 
Bilaga: Stjärnkarta över läger/evenemang 2020–2027 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingfors 28.11.2019 
 
 
 
 
_________________  __________________ 
Kårchef, Isabelle Spiby   Vicekårchef, Kenneth Mattila 
 
 
 

Förkortningar: 
WOSM = World Organization of the Scout Movement 
WAGGGS= World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
FS = Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.y. 
Y-Scouts= Samarbetsorgan för KFUK/KFUM-kårer i Finland 
FiSSc = Finlands Svenska Scouter r.f. 
HeSS = Helsingfors Svenska Scouter r.f. 
PäPa = Pääkaupunkiseudun Partiolaiset r.y. 
EPT = Espoon Partiotuki r.y. 


