
 
Paukuista peukkuihin -arviointityökalu 

Kerho  

Yhteyshenkilö  

 

 

Kerhon toteumavihkonen 

Tähän lomakevihkoseen kootaan kerhon toteutuneet paukut ja peukut. Lomakkeet täytetään kerhon 

toimijoiden vihkojen perusteella.  

Ensimmäisiin lomakkeisiin arvioidaan kerhossa käytettyjen paukkujen määrä. Paukut jakautuvat 

kolmeen luokkaan: 1) 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 tilinpäätöksestä: rahoituslähteet ja tukisummat siirtyvät helposti 

taulukkoon. Suoraa rahallista tukea kutsutaan lyhyesti rahapaukuiksi. Epäsuora rahallinen tuki on 

yhdistyksen saamia etuja, joiden arvoa voidaan mitata rahallisesti, vaikkei tuki olekaan rahallista. 

Epäsuoraa rahallista tukea ei välttämättä ole merkitty talousarvioon, mutta on merkittävä voimavara-

arvioon. Esimerkiksi ilmainen kokoontumistila on epäsuoraa tukea. Näissä tapauksissa taulukkoon 

arvioidaan, kuinka paljon vastaavan tilan käyttö maksaisi vapailla markkinoilla. Epäsuoraa rahallista 

tukea kutsutaan lyhyesti resurssipaukuiksi.  

Vähäpätöisiä lahjoituksia, kuten esimerkiksi arpajaisiin lahjoitettuja palkintoja ei tarvitse merkitä 

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

lomakkeeseen. Tällaiset tulot voidaan merkitä yksittäisinä tuloina 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.  

Tapahtumista ja toiminnasta kertyneet peukut kootaan poikittaisiin lomakkeisiin. Lomakkeisiin 

merkitään tapahtumien kokonaispeukut. Tämä tarkoittaa säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, joilta 

kysytään peukkuja kevät- ja syyskauden päätteeksi. Koska peukkuja pitää tietysti tulla suhteessa 

enemmän kuin yksittäisistä tapahtumista, sovelletaan viimeiseltä kerralta kerättyihin peukkumääriin 

seuraavaa laskukaavaa:  

Laskutoimitus tehdään seuraavasti: Peukkujen määrän ja peukuttajien suhde kerrotaan kävijöiden 

keskiarvolla. Tämän jälkeen laskutoimituksen tulos kerrotaan vielä kokoontumiskertojen määrällä. 

Kaavana siis 
 

 
  ̅    , jossa p on peukkujen määrä, K peukuttajien määrä,  ̅ kävijämäärän keskiarvo 

ja m kokoontumiskertojen määrä. Laskun väliarvot on hyvä tehdä kahden desimaalin tarkkuudella. 

Tulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Laskutoimitus toistetaan jokaisen peukutettavan 

kysymyksen kohdalla. Mikäli laskua ei ole tehty toimijan kirjaseen, tehdään se tähän vihkoseen. 

Viestintä- ja yhteydenottopeukkujen laskeminen tehdään viimeisille sivuille. Viestintäpeukkujen 

seurantaa varten voit tulostaa sivun ja tehdä sarakkeisiin tukkimiehen kirjanpitoa! Vastaavasti 

seurantaa voi tehdä myös toimijan lomakkeelle. 

Tämän vihkosen viimeiselle sivulle kootaan yhteenveto kerhon käytetyistä voimavaroista ja saadusta 

palautteesta, eli paukuista ja peukuista arvioitavalle vuodelle. Kun arviointilomake on valmis, kuittaavat 

sen kerhon arviointivastaava sekä puheenjohtaja. Viimeisestä sivusta otetaan kopio, joka lähetetään 

yhdistykselle.  
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Kerhon toteutuneet vapaaehtoistyötunnit 

  

Henkilö / Ryhmä Tehtävä 
Arvio työskentelyyn 

käytetyistä 
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Huomautuksia 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Paukut yhteensä: 
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Kerhon toteutuneet rahallisesti mitattavat voimavarat 

Käyttökohde 

(Arvioitu) 

rahallinen 

arvo Lähde Huomautuksia 
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 Epäsuorat yhteensä       

  

 Suorat rahalliset yhteensä       

  

Paukut yhteensä 
 

Kymmenen (10) euroa 
on yksi paukku. 
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Peukkutoteuma 

Tapahtuma Pvm. Vastuuhenkilö/-taho 
(Keski-määräinen) 
Osallistujamäärä1 

Kokoon
- 
tumis- 
kerrat 

Peukut
-tajia 
läsnä: 

1. 2. 3. 4. yht. 

        
  

 
      

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

  
 Peukut yhteensä     

  
        

  

 

                                                           
1
 Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien peukut kerätään viimeisellä kerralla. Peukkujen lukumäärä kustakin kysymyksestä kerrotaan keskimääräisellä osallistujamäärällä. 
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2
 Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien peukut kerätään viimeisellä kerralla. Peukkujen lukumäärä kustakin kysymyksestä kerrotaan keskimääräisellä osallistujamäärällä. 

Tapahtuma Pvm. Vastuuhenkilö/-taho 
(Keskimääräinen) 
osallistujamäärä2 

Kokoon- 
tumis- 
kerrat 

Peukut-
tajia 
läsnä: 1. 2. 3. 4. yht. 

        
  

 
      

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 
        

  
        

 

        
  

        
  

 Peukut yhteensä     
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Viestintäpeukkujen toteuma 

        Yksiköt 
Peukkuja  
yhteensä Ansaittavat peukut 

Viestintä 
   

    
  Internet-sivut 

  
    10 

 päivittäminen 
  

    2 päivitykseltä 

    
    

  

    
    

  Facebook tms. 
  

    10 sosiaaliselta medialta 

päivittäminen 
  

    2 päivitykseltä 

Jäsenten aloittamat päivitykset 
 

    10 keskustelulta 

        Jäsenten yhteydenotot 
  

    10 yhteydenotolta 

        

        Vaikuttamis- ja verkostoitumistyö 
     Medianäkyvyys 

  
    

  Kirjoitettu lehdistötiedote 
  

    5 tiedotteelta 

Yhdistys mainittu paikallismediassa 
 

    50 kerralta 

    
    

  Kokemuskouluttajien työ 
  

    10 käynniltä 

Yhteydenpito 
  

    
  toisen järjestön tai kunnan kanssa 

 
    5 tapaamiselta 

neurologisen poliklinikan kanssa 
 

    10 kerralta 

terveydenhuollon kanssa 
  

    5 kerralta 

    
    

  Yhdistys toteuttaa kuntalaisaloitteen 
 

    100 aloitteelta 

Yhdistys kerää nimiä vetoomukseen  
 

    25 vetoomukselta 

Yhdistys tapaa paikallisia päättäjiä  
 

    30 tapaamiselta 

    
    

  Liittoyhteistyö 
  

    
  Osallistuminen vuosikokoukseen 

 
    10 osallistujaa 

Jäsenaloite vuosikokoukseen 
 

    25 jäsenaloitteelta 

Yhteydenotto liittohallitukseen 
 

    5 yhteydenotolta 

Osallistuminen liiton koulutukseen 
 

    10 osallistujalta 

   
Yhteensä:   
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Yhteydenottopeukkujen toteuma3 

                                                           
3
 Tätä sivua voit tarvittaessa tulostaa useampia kappaleita. Merkitse tällöin oikealle yläkulmaan, monesko 

yhteydenottolomakesivu on kyseessä. 

Päivämäärä Aihe Toimenpiteet Huomautuksia   
Järjestysnr
o 

          1. 

          2. 

          3. 

          4. 

          5. 

          6. 

          7. 

          8. 

          9. 

          10. 

          11. 

          12. 

          13. 

          14. 

          15. 

 
Yhteydenottoja yht   Peukkuja yht.   
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Yhteenveto 

 

 

Allekirjoitukset 

Tehtävä   Allekirjoitus  Nimenselvennys Pvm 

 

 

yhteensä Huomautuksia 

Työpaukut     

Rahalliset paukut     

Resurssipaukut     

Paukut yhteensä   
  

Tapahtumapeukut 
  

Viestintäpeukut 
  

Peukut yhteensä 
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