
 
Paukuista Peukkuihin -arviointityökalu 

Nimi  

Kerho  

 

Parkinson-yhdistystoimijan arviointipäiväkirja 

Tämän lehtisen keskiaukeamalla olevat lomakkeet on tarkoitettu yhdistystoimijan henkilökohtaiseksi 

muistilapuksi yhdistyksen toiminnan arviointia avustamaan.  

Paukkujen arviointi 

Ensimmäisen sivun lomakkeeseen arvioidaan erikseen kevät- ja syyskauden työtuntimäärää eri tehtävissä. 

Arviointia voi auttaa esimerkiksi arvioimalla työmäärää aluksi viikko- tai kuukausiperusteisesti ja sen jälkeen 

kertomalla luku toimintaviikkojen tai – kuukausien määrällä.  

Esimerkki: Arvioit tekeväsi kolme tuntia viikossa kevätkaudella. Toimintaviikkoja on keväällä 20. Vapaaehtoistunteja 

tällä määrällä kertyy 60. Lisäksi olet mukana järjestämässä yhdistyksen vuosijuhlaa. Tähän arvioit käyttäväsi maalis- ja 

huhtikuun aikana yhteensä 40 tuntia. Kevätkauden arvioitu työmäärä on näin 100.  

Työtuntien arvioinnin tarkoitus on auttaa hahmottamaan sitä työmäärää, jonka on valmis tekemään 

yhdistystoiminnassa. Avoin arviointi auttaa toiminnan suunnittelussa ja kohtuullisten työmäärien arvioinnissa.  

Paukkujen koonti 

Seuraavalla sivulla olevalle lomakkeelle kootaan yhdistystoimintaan käytettävä ajankäyttö. Tämä sisältää 

summittaisen arvion myös matkoihin ja yhdistyksen asioiden hoitamisesta. Huomaathan kuitenkin, että tässä 

tarkoitetaan nimenomaan toiminnan järjestämiseen eikä niinkään osallistumiseen käytettyä aikaa. Jos siis 

olet tapahtumasta itse vastuussa, merkitset ajankäyttösi vapaaehtoistyöksi. 

Työntuntien arviointi on toki summittaista, mutta tarkkuuteen pyrkiminen tehostaa myös arviointia. Työtuntien 

laskua voi helpottaa kokoamalla käytettyä aikaa taulukon alla olevaan suttukenttään. Myös omaan 

kalenteriin käytetyn ajan seuraaminen helpottaa työskentelyä. Käytetyt työtunnit arvioidaan tähän 

lomakkeeseen kuukausittain. 

Peukkujen koonti 

Peukkutaulukkoon kootaan ryhmätapaamisista kerättäviä peukkuja. Peukut kerätään säännöllisesti 

kokoontuvista ryhmistä kevät- ja syyskauden lopussa, sekä yksittäisistä tapahtumista ja kokoontumisista 

aina tapahtuman jälkeen.  

Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien osallistujamäärää seurataan joka kerta. Seurantaa voi tehdä soveltaen 

vaikka viimeisen sivun taulukkoon. Kauden lopulla pidettävästä kyselystä kirjataan vihkoseen peukut, 

viimeisen kerran osallistujien, eli peukuttajien määrä sekä keskimääräinen osallistujamäärä. Esimerkiksi, jos 

osallistujamäärä keilakerhon illoissa on kevätkaudella ollut 8 + 11 + 4 + 10, on keskimääräinen 

osallistujamäärä tällöin 8,25. Merkitse keskimääräinen osallistujamäärä kahden desimaalin tarkkuudella eli 

kuten esimerkkitapauksessa. Tällöin, kun peukkujen määrää yleistetään kerhon toteumaan, saadaan 

laskusta mahdollisimman tarkka. Mikäli laskukaava tuntuu vaikealta, on myös mahdollista kerätä peukut 

jokaisesta ryhmän tapaamisesta erikseen. 

Peukut kerätään neljällä kysymyksellä:  

1. Kannattiko mukana olla? (Lasketaan yhteen peukkujen pisteet) 

2. Tuliko toiminnasta hyvä mieli? 

3. Tunnetko voivasi paremmin? 

4. Opitko jotain uutta? 

Osallistujia ohjeistetaan osoittamaan myönteinen vastauksensa peukulla. Ryhmän vetäjä laskee peukut 

jokaisesta kysymyksestä ja merkitsee muistiin.   
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Tapahtumapeukkujen lisäksi tähän vihkoseen merkitään myös mahdolliset viestintä – ja 

edunvalvontapeukut. Näitä peukkuja kerätään viimeisen sivun lomakkeeseen, johon merkitään aihe, 

mahdolliset osanottajat sekä päivämäärä. Näitä peukkuja sai seuraavista:  

 Internet-sivujen tai sosiaalisen median päivittäminen 

 Jäsenten yhteydenotot 

 Kokemuskoulutuksesta 

 Kirjoitetuista jäsen- ja lehdistötiedotteista 

 Yhteistyö kunnan, julkisen terveydenhuollon yksikön tai toisen järjestön kanssa 

 Kuntalaisaloitteesta, nimien keräämisestä vetoomukseen tai päättäjien tapaamisesta 

 Osallistumisesta liittokokoukseen, jäsenaloitteen tekemisestä liittokokoukseen tai yhteydenotosta 

liittohallitukseen 

Työpaukkujen suunnittelu  

Seuraaviin lomakkeisiin arvioidaan yhdistystoimintaan käytettävät tuntimäärät tulevalle vuodelle. 

Kevät 
  

Tehtävä 

Suunniteltu 
työmäärä 
tunteina Huomautuksia 

      

      

      

      

 Yhteensä     

 
Syksy 

  

Tehtävä 

Suunniteltu 
työmäärä 
tunteina Huomautuksia 

      

      

      

      

 Yhteensä:      
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Työpaukkujen seuranta 

Tähän taulukkoon kerätään kuukausittainen arvio toteutuneen vapaaehtoistyön määrästä.  

Kevät 
   

Syksy 
  

Kuukausi 

Arvioitu 
työmäärä 
tunteina Huomautuksia 

 
Kuukausi 

Arvioitu 
työmäärä 
tunteina Huomautuksia 

tammikuu     

 
heinäkuu     

helmikuu     

 
elokuu     

maaliskuu     

 
syyskuu     

huhtikuu     

 
lokakuu     

toukokuu     

 
marraskuu     

kesäkuu     

 
joulukuu     

 Yhteensä     
 

 Yhteensä     
 

 

Suttupaperi:  
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Peukkuseuranta 

Seuraavaan lomakkeeseen kerätään kävijämääriä ja peukkuja tapahtumista, joiden vastuuhenkilönä toimit. 

Huomioithan, että peukut kerätään ainoastaan yhteen lomakkeeseen yhdestä tapahtumasta.  

Kysymykset olivat:  

1. Mukana kannatti olla 

2. Toiminnasta tuli hyvä mieli 

3. Tunnen voivani paremmin 

4. Opin jotain uutta 

Taulukkoon merkitään myös mahdolliset viestintä- ja edunvalvontapeukut. Peukut voi tällöin merkitä 

suoraan yhteensä-sarakkeeseen taulukon oikealle laidalle. Lisäksi voit seurata tähän taulukkoon myös 

säännöllisesti kokoontuvien ryhmien kävijämääriä. 

Yhdistystoimijan peukkulomake  

 

 Peukut kysymyksistä 
  

Tapahtuma Pvm. 

Kokoon- 
tumis- 
kerrat 

Osal- 
listujia 
(keski- 
määrin) 

Peukut- 
tajia 

1. 
 
2. 3. 4. Yht. 

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

    

 

  

 

          

 
Yhteensä 
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