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KOOSTE PARTIO-OHJELMA.FI SIVUJEN KÄYTTÄJÄKYSELYSTÄ
2020
Syksyllä 2020 kyseltiin partio-ohjelma.fi -sivujen käyttäjiltä kokemuksia nykyisten sivujen käytöstä
ja toiveita ja haaveita uusien sivujen suhteen. Ohessa vastaajien käyttäjäprofiilia ja kokemuksia
tiivistetysti.
Vastaajia 58, vastaamisaika keskimäärin 8min 1s
Vastanneissa yksi suurin ryhmä on akelat (15), mutta myös paljon sampoja, ohjoja, pejoja, luotseja, eli
ryhmien johtajia ja ohjelmaa isommille porukoille järjestäviä henkilöitä.
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Viimeisimmäksi partio-ohjelma.fi:sta on haettu vinkkejä, ROK-kurssille materiaaleja, sanastoa
uusille vapaaehtoisille, ohjelmapainotusten materiaaleja, jälkiä, merkkejä, ohjelmaa,
kasvatustavoitteita, etäpartiovinkkejä, ROK-koulutuksen ohjeita.
Niitä, jotka eivät ole POFia käyttäneet, oli paljon vähemmän, mutta syiksi löytyi: Ei muistanut
sivuston olemassaoloa, sivuilta ei löydä mitä tarvitsee koska ne on sekavat, ohjelmaa on etsitty, mutta
sieltä ei löydä haluamaansa tietoa.
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Sivustoa on hyödynnetty satunnaisesti muuallakin kuin partiossa, lähinnä muissa järjestötehtävissä,
opettajan työssä, lasten ja/tai nuorten kanssa työskennellessä, ryhmäyttämisissä yms.
Kuinka tyytyväinen olet POF-sivustoon?
Selkeä rakenne, melko hyvä, parasta kun ikäkausien ohjelmien “rakenne” on samanlainen, todella
tyytyväinen, 10+, ikäkausimerkkien kuvien hyödyntäminen olisi hyvä, vinkit on hyviä (vinkkejä ja
niiden käytännöllisyyttä ja käyttökelpoisuutta kehuttiin paljon), sisältö hyvä vaikka toteutus ontuu,
vähän jäykkä mutta ajaa asiansa, todella tyytyväinen ja aina löytää etsimänsä, tekee paperisen
johtajakansion tarpeettomaksi, kouluarvosana 7, sivujen navigointi työläs... Paljon tyytyväisiä,
selkeäksi sivustoa kuvasi 16 henkeä.
Haasteita POFin kanssa:
Valikot ei pysy auki, mobiiliskaalautuvuus tökkii välillä, jonkun aiemmin löydetyn asian uudelleen
löytäminen, pienten osasten löytäminen hankalaa, ei toimi, avoin hakukenttä ei aina toimi, sivustoon
on välillä haastavaa saada yhteyttä, paussit hukassa, vaikea löytää etsimäänsä, “johdanto” ja luotsien
ohjeet vaikeita löytää, vaikea hahmottaa, aktiviteetit ja ohjelman kokonaisuus ei selailtavissa, usein
rikki, päivitysvaiheessa vinkit hukassa, pakolliset jälkien tehtävät ei riittävän selkeästi, merkkien
aktiviteetit pitää avata omille välilehdilleen, muuten ei voi selailla kunnolla, puhelimella käyttäminen
vaikeaa ja sivu on ruma, tiivistetympi paketti olisi kiva, puhelimella käyttö tuskallista, vain
ikäkausiohjelmat on selkeässä järjestyksessä, hidas, toimintasuunnitelmaa tehdessä joutuu
klikkailemaan paljon, sivunavigaatio vaikea (helpompaa googlata kuin etsiä sivunavigaation avulla),
kankea, ei löydä mitä hakee, mobiili ei toimi, enemmän vinkkejä olisi hyvä, polkuviidakko turhauttaa
Muuttaisitko jotain:
Selkeästi eri merkkien haastavuus, ei muuttaisi, hakutoiminto toimimaan, sivurakenne niin että
kaikki ikäkauden asiat olisivat samassa paikassa, järjestä klikatessa uusi ikkuna auki,
jäljille alasvetovalikko tai värikoodaus, aktiviteettien kasvatustavoitteet selkeäksi, samoajaohjelmasta
koontikuva, selkeämmäksi, sama sisältö kuin paperiversioon (ruotsinkielisessä puutteita),
visuaalisempi toteutus, kuvaava koontisivu, sivunavigaatio toimivaksi, seikkailijoiden haastemerkit
samalla tavalla näkymään kuin sudariohjelmassa, enemmän vinkkejä, mobiilitoimivuus,
toteutusvinkkien näyteikkuna (katsotuimmat tai klikatuimmat), askeleet otettavissa ulos, koko
rakenteen ja ulkoasun, merkkien aktiviteetit näkyviin ilman erillistä sivun avaamista (edes otsikot),
toimintavarmuus, kokonaisnäkymä ikäkauteen, hakemiston, raikkaampi ulkoasu, sivupalkki
selkeäksi, pitkille sivuille “palaa alkuun”, aihepiireittäin haku, ostaisin maksupalveluna sivuston
täyden kääntämisen ainakin viidelle Suomen yleisimmälle kielelle (arabia, kurdi, viro, venäjä, somali),
visuaalisempi sivusto, koosteet ikäkaudesta, murupolku
Mitä ET muuttaisi:
Ydinsisältö, vanhat ohjelmat on hyviä vinkkeinä, vasemman reunan valikko, selkeä otsikointi, vinkit,
mahdollisuus itse jakaa vinkkejä, aloitussivu (ikäkaudet kuvina), kieliversiot, toteutusvinkit, linkit
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muihin materiaaleihin, selkeyttä, suoritettavien merkkien kuvat, partiokasvatuksen taustamateriaalit
listaus, materiaalipaketteja ja vanhoja ohjelmia
Paras mahdollinen sivusto olisi:
Helppokäyttöinen, siisti, selkeä, toteutusvinkkejä, monipuolinen hakutoiminto, kiva ulkonäkö,
tekstisivut selkeäksi, puhelinkäyttöisyys, kaikkien aktiviteettien ei tarvitse avautua linkistä, vaan
teksti voi vaan laajentua, selkeä rakennepuu, hakutoiminnot, tulostettavat liitteet (vinkit),
mallitoimintasuunnitelmat, pikalinkkejä materiaaliin, lisää toteutusideoita, myös leirien ja retkien
pesteihin liittyviä asioita, monikielisyys, toimintaa suunniteltaessa jos saisi valittua suoritettavat
aktiviteetit vähän niin kuin verkkokaupassa, visuaalinen kokonaisnäkymä
Terveiset uudistusryhmälle:
Kiitos panoksestanne kehittämiseen!, Tsemppiä!, eri kielille omat sivut, Pliis, uudistakaa rakenne,
sivuston ja ohjelman kirja (supet) yhteneväisyys olis kiva, infopaketti partiolaisen huoltajille (mitä
partio on, miten maksut jakautuu, saako vetäjät palkkaa yms), partiosanastoa, vinkkipankin
lisäämiseen enemmän ohjeita, ulkoasuun loogisuutta, Keep it simple!, Partio-ohjelma.fi -sivustoa ei
tarvitse muuttaa, koska se on erittäin toimiva (on akuutimpiakin ongelmia)
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