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Verksamhetsplan för året 2022

Kårens målsättning är att i scoutrörelsens anda skapa förutsättningar för sina medlemmar att utvecklas i

harmoni med sig själv och sin omgivning. Vi vill fostra våra medlemmar till aktiva samhällsmedborgare.

Verksamheten består av regelbunden verksamhet i patruller, lag och flockar och av utfärder, förläggningar,

seglatser och läger.

Finlands Scouters programsatsning för året är hållbar utveckling. Under 2022 syns detta även i

Vikingaflickornas verksamhet. Temaområden för kårens verksamhet detta år är natur- och miljöfostran,

samhällsfostran samt satsning på praktiska hantverksfärdigheter. Under året kommer kåren också i övrigt att

satsa på hållbarhet och ansöka om Hållbar scoutkår märket.

Vi har under covid-19 pandemin lärt oss att ha möten på distans och utomhus, men vi kommer stegvis att

använda oss mer av kårlokalen. Också i övrigt använder vi oss av lärdomarna vi fått under pandemin för att

vidareutveckla våra sätt att scouta. Vi upprätthåller vår gemenskap och satsar på trivsel och samhörighet

genom att ordna evenemang för hela kåren och se till att alla åldersgrupper och de vuxna i kåren också har

egna evenemang. Under våren ordnar vi kårens 100 års jubileumsfest (som tidigare blev uppskjuten på

grund av covid-19) den 26 mars. Familjescoutverksamheten som inleddes under hösten 2021

vidareutvecklas.

Verksamhet

1. Löpande verksamhet
● Verksamheten inleds vecka 3 med gemensam terminsstart för åldersgrupperna.
● Vi håller möten för de yngre åldersgrupperna, vargungarna, äventyrsscouterna och

spejarscouterna varje vecka. Explorerscouterna håller möten med längre intervall.
Programmet bygger på Finlands scouters scoutprogram.

● För ledarna och roverscouterna ordnas ledarkvällar och evenemang speciellt i början av vår-
och höstterminen för att få med nya ledare.

● Gemensamma möten för alla åldersgrupper ordnas med jämna mellanrum, dessa möten
går bland annat ut på att öva praktiska hantverksfärdigheter.

● Som avslutning på vårterminen ordnar vi traditionsenligt segelsäsongsöppning med
Vikingarna och höstterminen inleder vi med höstmönstring.

● Kring julen har kåren som vanligt många traditioner. Alla åldersgrupper deltar i försäljningen
av Finlands Scouters adventskalender. De insamlade pengarna går till ett gemensamt
ändamål. Vi deltar i Balders basar. Åldersgrupperna bidrar med bland annat traditionella
produkter som de tillverkar tillsammans. De äldre åldersgrupperna deltar även i försäljning
av dessa under basaren. Vargungarna deltar i Finlands lucia-tåg som tomtar. Sist men inte
minst, ordnar vi traditionell julfest tillsammans med Vikingarna som avslutning på
höstterminen.

2. Förläggningar, hajker, utfärder
● På våren ordnar vi en traditionell vårförläggning för hela kåren tillsammans med Vikingarna.
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● På hösten gör vi en veckoslutsutfärd för äventyrsscouter och äldre där vi satsar på övning av
olika utfärdsfärdigheter.

● För vargungarna ordnas en skild utfärdsdag på hösten.
● Kåren ordnar ledarresa till Kåtan på hösten
● Under våren ordnas en gemensam utfärd för explorerscouter och ledare för att främja

kårens interna sammanhållning och sänka tröskeln för explorerscouter att bli ledare.
● I år ordnar vi kortare utfärder för hela kåren till exempel till trampolinparken Rush samt

utflykt med natur som tema, där vi lär oss om artkännedom.

3. Sommarprogram
● Vi ordnar sommarläger tillsammans med Vikingarna. Vi strävar efter att ta lärdom från förra

årets Bredskärsläger och utveckla arrangemangen för att öka trivseln bland ledare och
deltagare och förnya programmet.

● Vi uppmuntrar intresserade äldre scouter att delta i Finnjamboreen KAJO 2022 15-23.7 och
ger dem möjlighet att delta tillsammans med andra kårer.

4. Segling
● Vi håller kvällsseglatser för alla åldersgrupper. Vi satsar på planerade inlärningsteman för

varje seglats och åldersgrupp.
● Vi satsar på utbildning av nya skeppare genom att ordna löpande skepparinlärning hela

sommaren som kulminerar i en praktikseglats ett veckoslut i slutet på säsongen.
● Vi ordnar långfärdseskader med någon annan sjöscoutkår.
● Vi ordnar ledarseglats med skepparutbildning i maj till Mjölö där vi deltar i HeSS

ledarevenemang.
● Skepparfortbildning ordnas även i form av kortare seglatser för alla kårens skeppare.

5. Utbildning och samarbete
● Vi fortsätter samarbeta aktivt med Vikingarna, genom att ordna gemensamma evenemang,

koordinera våra händelsekalendrar och hålla kontakt ledare emellan.
● Vi fortsätter även samarbetet med NJK, vi deltar aktivt i talkon på Björkholmen och

skärgårdshamnarna.
● Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att delta i utbildningar arrangerade av HeSS och FiSSc,

såsom kurser i första hjälpen, utekurser, ledarskapsutbildning och sjökurser.

6. Scoutverksamhet utanför kåren
● Vi uppmuntrar även alla våra medlemmar att delta i annan scoutverksamhet utöver det

kåren erbjuder.

Administration, egendom och stödfunktioner

1. Corail
● Vi byter ut Corails kompass.
● Vi reparerar inredningen i salongen.
● Vi förnyar förpiksluckan.
● Vi förnyar storskotets levang.
● Vi ser över seglen.
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● Båtteamet ordnar talkon inför sjösättning, underhållstalkon under säsongen samt talkon
under hösten. Vi involverar aktivt medlemmarna i talkona.

2. Kårlokalen och material
● Vi håller städmöten med jämna mellanrum och fäster uppmärksamhet vid trivseln och

skötseln av kårlokalen.
● Vi planerar en upprustning av kårlokalen. Vi utreder möjligheten att byta kök och måla om.

Dessutom förnyar vi möbler och städar grundligt. I arbetet involverar vi explorer- och
spejarscouterna. På det sättet kombinerar vi deltagandet i talkona med händighetstema och
scouterna får bidra till ett gemensamt mål.

● På kårlokalen förvarar och vårdar vi vår utfärdsutrustning. Vi upprätthåller och utvecklar
vårt system för utlåning av utfärdsutrustning åt medlemmarna. Vi informerar om detta för
att möjliggöra utfärdsverksamhet för scouter från olika bakgrund och en hållbarare
verksamhet.

3. Administration
● Kårens leds av kårchefen tillsammans med kårens styrelse, kårkvarteret (kk).
● FKK, förstärkta kårkvartertet, består av alla aktiva ledare och sammanträder ungefär en

gång i månaden. På FKK-mötena behandlas styrelseärenden, kårens verksamhet förs framåt
och projekt och evenemangskoordinering följs upp.

● Vi satsar på att bjuda på mat på dessa ledarmöten för att uppmuntra deltagande och
underlätta ledarnas vardag.

● Vi ordnar andra möten enligt behov.
● Vi håller kontakt med alla ledare, motiverar, sporrar och tackar varandra. Ledarnas främsta

kommunikationskanaler är Whatsapp och e-post.
● Vi utreder internetkontakt till kårlokalen.

4. Ekonomi
● Vi ansöker om understöd av Helsingfors stad och olika stiftelser för att trygga vår

ekonomiska situation, för att kunna hålla i skick vår båt Corail och vår kårlokal. Dessutom vill
vi samtidigt se till att scoutingen är en billig hobby.

● Vi vill jobba för en hållbar ekonomi för att trygga verksamheten för kommande
generationer. År 2022 satsar vi på att hitta nya lösningar för att utveckla vår ekonomiska
förvaltning.

● Vi tar gärna emot donationer och testamenten.

5. Information, marknadsföring och kommunikation
● Vårt infobrev Postbåten fortsätter utkomma. Vi gör upp en tidsplan för postbåten.
● Hemsidan är en av våra viktigaste infokanaler. Vi strävar efter att vidareutveckla hemsidan

år 2022.
● Vi är synliga på Instagram och Facebook och planerar en mer systematisk uppdatering på

sociala media.
● Vi vidareutvecklar webbshopen för kårens kårkläder, vi gör intern reklam för shoppen och

satsar på en vikingaflickorna 100 t-shirt inför jubileumsfesten.
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