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TOIMINNALLINEN LAADUN PORTAAT  
-TYÖSTÖ (3H) 

 

Tarvikkeet 

 
 Laadun portaat -korttipakka 
 Koontijulisteita tulosteina 
 Erivärisiä kyniä 

 
Ennakkotehtävä 

Jaetaan osallistujille etukäteen Laadun portaiden sähköinen materiaali ja koontijuliste, ja kehotetaan 
miettimään valmiiksi, mihin kohtaan laadun portaita lippukunta kullakin kortilla omasta mielestä 
sijoittuu 
 
 

Työstö 
1. Kootaan ennakkotehtävän pohdinnat  

 Leikataan yksi koontijuliste neljään tai viiteen osaan, 1-2 kokonaisuutta yhdelle lapulle. 
 Kierretään yksin tai parin kanssa laittamassa oma merkki kuhunkin kohtaan siihen, 

missä lippukunta omasta mielestä on. 
 Ohjeistetaan, että tässä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään kovin pitkälle mietittyjä 

pohdintoja, vaan koota ns. mutu-tuntumat yhteen.  

 

2. Laadun eri osa-alueiden työstö pienryhmissä 

 Jakaudutaan noin 2-3 henkilön ryhmiin, ja kierretään pisteillä (10min/piste). Jos 
keskustelijoita on vähän, voidaan olla myös koko porukalla työstämässä asiaa.   

 Irrotetaan korttipakan kortit toisistaan, ja valitaan sieltä 5-6 kokonaisuutta tarkempaan 
työstöön. Jos lippukunta on keskustelijalle ennestään tuttu, voidaan kokonaisuuksiksi 
valita lippukunnan haastekohtia, tai sitten korttien ohjeen mukaisia ”käykää läpi ainakin 
nämä” -kokonaisuuksia. Tässä yksi esimerkki! 

 
 
 

 Partiokasvatus: ikäkausiohjelma & kasvatustavoitteet 
Tueksi keskustelulle esimerkiksi kortit “ikäkausiohjelma”, “ikäkausiohjelman 
johtaminen”, “kasvatustavoitteet”, “aikuinen tuki” 
Pohditaan, mikä oman lippukunnan partiokasvatuksessa on parasta.  
Pohditaan, mitä lippukuntaan tarvitaan lisää. 
Pohditaan, miten ohjelmapainotus näkyy lippukunnassa ja miten se voisi näkyä 
paremmin. 
Kirjoitetaan twiitti ”Miksi lippukunta on mahtava partiokasvattaja” 

 

 

 Ihmisten johtaminen: koulutus 
Tueksi keskustelulle kortit ”koulutus ja osaaminen”, ”partiojohtajan peruskoulutus”, 
”partiojohtajan jatkokoulutus” 
Listataan koulutuksia, joita tarvittaisiin  
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a. lippukunnassa 
b. piirin / keskusjärjestön toimesta 
Pohditaan lippukunnan koulutusseurantaa ja sen haastekohtia 
 

 Ihmisten johtaminen: pestijärjestelmä lippukunnassa 
Tueksi keskustelulle esimerkiksi kortit ”pesti ja pestaus”, ”johtokolmikko ja hallinto”, 
”johtajaresurssit” 
 
Tehdään kuva lippukunnan pestausjärjestelmästä: mitä tukea pestattu saa eri osissa 
pestiään (alku, pestin aika, loppu) ja keneltä. Merkitään kuvaan kohdat, joissa tukea 
tarvittaisiin enemmän, ja pohditaan myös tuen tarjoajia.  
 
 

 Partion peruselementit: partiomenetelmä ja partion strategia 
Tukena kortit ”partiomenetelmä”, ”partion strategia” 

 
Kokeillaan, osataanko keskustelijoiden kesken koota partiomenetelmän kaikki osa-alueet 
Merkitään koottuihin partiomenetelmän osiin sinisellä ne, jotka lippukunnassa toteutuvat 
parhaiten, ja keltaisella ne, jotka tarvitsevat eniten tsemppiä.  
 
 

 Lippukunnan johtaminen: viestintä 
Tueksi pohdinnoille kortit ”viestintä”, ”toiminnan houkuttelevuus”, ”taustayhteisöt”, 
”sidosryhmäyhteistyö”, (”vaikuttaminen partiopiirissä) 
 
Tehdään lippukunnalle viestinnän vuosikello (tai huomioita lippukunnan olemassa 
olevaan vuosikelloon). Mietitään viestintää 
- sisäisesti johtajiston kesken 
- lippukuntalaisille 
- sidosryhmille 
- ulkopuolelle 
 

 
 Kehittyminen: kohti laadukkaampaa lippukuntaa 

Tukena kortit ”seuraajasuunnittelu”, ”ikäkausitoiminnan kasvu”, ”uudet jäsenet”, ”kehittyvä 
lippukunta” 
 
Mietitään lippukunnalle  
- Yksi kasvukohta (esim. ”lisätään seikkailijoiden määrää lippukunnassa”) 
- Yksi laatulupaus (esim. ”kaikkien pestattujen kanssa käydään pestikeskustelu”) 
 

 
 

3. Kootaan keskusteluja yhteen ja täytetään lippukunnan omat Laadun 
portaat (30 min) 

 Kirjataan tyhjälle Laadun portaat -julisteelle ensimmäisen tehtävän vastausten 
keskimääräiset arvot (tämän laskutehtävän voi valmentaja tehdä myös samaan aikaan 
kun lippukuntalaiset kiertävät pienryhmissä, jos pienryhmät eivät tarvitse apua 
keskusteluun).  
 

 Käydään läpi vielä kuusi pääkohtaa ja niiden keskiarvot + samalla kootaan yhteen 
keskustelujen tuloksia.  
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4. Täytetään julisteeseen lippukunnan kehittymiskohdat ja niiden 
toimenpiteet (15-20min) 

Sovitaan samalla, kuka kirjaa työstöjen muistiinpanot ylös ja jaettavaksi kaikille.  
 
 
 
 
 

5. Ihmisten johtaminen: palautekulttuuri (15-20min) 

Lopuksi paneudutaan hetkeksi vielä palautekulttuuriin.  
Pohditaan (esimerkiksi silmät kiinni kädellä näyttämällä, käsi ihan ylhäällä = toteutuu täysin, 

käsi ihan  
alhaalla = ei toteudu ollenkaan tai sitten siitä välistä): 

 Ovatko kaikki saaneet omasta toiminnastaan palautetta kuluneen vuoden aikana? 
 Ovatko kaikki itse antaneet palautetta? 
 Onko kaikilla joku, jolta saa tukea haastavissa tilanteissa? 
 Onko saatu tuen määrä riittävä? 

 
 
 

6. Palautekierros 

Tehdään loppuun palautekierros: Jokainen antaa oikealla puolellaan olevalle tyypille 
positiivista palautetta hänen toiminnastaan partiossa.  
Työstö on hyvä päättää esimerkiksi sisaruspiiriin 
 
 
 
 
Huomaa: työstö on aika tiivis kokonaisuus. 
Lisäile väliin taukoja, herkkuja, hyvää mieltä oman fiiliksen ja lippukunnan toiveiden 
mukaan. 
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