
 
Paukuista peukkuihin -arviointityökalu  

Kerho  

Yhteyshenkilö  

 

 

Kerhon suunnittelulomake 

Peukut ja paukut -arviointityökalu mittaa kerhotoiminnasta koitunutta hyötyä ja suhteuttaa sen 

käytettävissä olevien voimavarojen määrään. Hyötyä mitataan peukuilla ja voimavaroja paukuilla.  

Peukkujen ja paukkujen kerääminen muistuttaa budjettityöskentelyä. Tämä vihkonen on tarkoitettu 

avustamaan toiminnan suunnittelussa ja toimii samalla paukkubudjettina.  

Seuraaviin lomakkeisiin arvioidaan kerhon käytettävissä olevien paukkujen määrä. Paukut 

jakautuvat kolmeen luokkaan: 1) Tehtävään vapaaehtoistyön määrään 2) epäsuoraan rahallisesti 

mitattavaan tukeen sekä 3) suoraan rahalliseen tukeen. 

Peukut ja paukut on tehty mahdollisimman helposti laskettaviksi. Paukulla tarkoitetaan joko yhtä 

vapaaehtoistyönä tehtyä tuntia tai kymmenen euron rahallista panostusta. 

Suora rahallinen tuki sekä epäsuorat rahalla mitattavat tuet merkitään samaan taulukkoon. Suora 

rahallinen tuki löytyy kerhon omasta talousarviosta: rahoituslähteet ja tukisummat siirtyvät helposti 

taulukkoon. Epäsuoraa rahallista tukea ei välttämättä ole merkitty talousarvioon. Epäsuoran tuen 

muoto voi olla vaikka ilmainen kokoontumistilan käyttö. Tällöin taulukkoon arvioidaan, kuinka 

paljon vastaavan tilan käyttö maksaisi, mikäli sitä vuokrattaisiin markkinahintaan. Mikäli tilan 

käytöstä maksetaan alennettua hintaan, lasketaan sarakkeeseen markkinahinnan ja maksetun 

hinnan erotus. 

Vähäpätöisiä lahjoituksia, kuten esimerkiksi arpajaisiin lahjoitettuja palkintoja ei tarvitse merkitä 

epäsuoran tuen taulukkoon, sen sijaan niistä kertyvää tuloa voi arvioida suorana rahallisen tulona. 

Tällaiset tulot voidaan merkitä yksittäisinä tuloina erikseen joka arpajaisista tai vastaavasti voidaan 

merkitä esimerkiksi arpajaistulot koko vuodelta yhteen sarakkeeseen. 

Vapaaehtoistyön määrän arviot kerätään kultakin toimijalta tämän toimijan arviointivihkosesta. 

Kerhossa on hyvä asettaa määräpäivä toimijoiden vihkosten keräämiselle.  

Tämän vihkosen viimeiselle sivulle kootaan yhteenveto kerhon arvioiduista voimavaroista 

suunniteltavalle vuodelle. 

Kun suunnittelulomake on valmis, kuittaavat sen kerhon arviointivastaava sekä puheenjohtaja.  
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Arvio kerhossa tehtävien vapaaehtoistyön määrästä 

  

Henkilö / Ryhmä Tehtävä 
Arvio työskentelyyn 

käytettävistä 
henkilötyötunneista 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Paukut yhteensä: 
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Rahallisesti mitattavien voimavarojen arviointilomake 
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 Epäsuorat yhteensä     

  

 Suorat rahalliset yhteensä     

  

Paukut yhteensä 
 

Kymmenen (10) euroa on yksi 
paukku. 
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Yhteenveto 

Resurssi Paukut yhteensä Huomautuksia 

Työpaukut     

Rahalliset paukut     

Resurssipaukut     

Paukut yhteensä   
   

Allekirjoitukset 

Tehtävä   Allekirjoitus   Nimenselvennys Pvm 
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