
LIIKUNTATOIMINNAN ARVIOINTILOMAKE 

PÄIVÄMÄÄRÄ: YHDISTYS: 

Lomakkeessa on väittämiä. Tehtävänäsi on pohtia, miten väittämät toteutuvat yhdistyksessänne. Arviointi 

tapahtuu asteikolla 1–4, jossa 

1 = ei toteudu lainkaan 
4 = toteutuu erinomaisesti 
Mikäli väittämän asia ei koske yhdistystäsi tai et osaa vastata, valitse 0-vaihtoehto. 

Täytettyäsi arviointilomakkeen palauta se saamasi ohjeen mukaan. 

1. IHMISTEN OSALLISUUS JA TOIMINTAMAHDOLLISUUDET Merkitse lukema 

(1-4 tai 0) 

1. Yhdistyksemme liikuntaryhmät on kuvattu kirjallisesti (kenelle ryhmät on
tarkoitettu, ryhmien tavoitteet, kauanko ne kestävät, mitä niissä tehdään)

2. Liikuntatoiminta on mukana yhdistyksen esitteissä, Internet-sivuilla sekä
jäsenkirjeissä

3. Jäsenten toiveita liikuntatoiminnasta kuullaan säännöllisesti
4. Ryhmien ohjaajien tehtävistä on sovittu kirjallisesti
5. Yhdistykseen on nimetty liikunnan vastuuhenkilö
6. Luottamushenkilöiden ja yhdistykseen palkatun henkilöstön välinen työn- ja

vastuunjako on selkeä

7. Yhdistys tukee koulutuksiin osallistumista
8. Ryhmissä kävijöiltä kerätään säännöllisesti palautetta
9. Yhdistys perehdyttää liikuntatoimijansa sekä suullisesti että kirjallisesti
10. Liikuntatoimijat hallitsevat liikuntatilojen käytön, välineet ja turvallisuuden ja

ilmoittavat niihin liittyvistä puutteista sovitulle taholle

11. Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen liikuntatoimintaan

2. PERUSTEHTÄVIEN HALLINTA, YHTEISTYÖ JA NÄKYVYYS

Perustehtävien hallinta Merkitse lukema 

(1-4 tai 0) 

12. Liikuntatoiminnan organisoinnista on sovittu yhdistyksessä
13. Liikuntatoiminta on mukana yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja

talousarviossa

14. Liikunnan tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi, aikataulu ja eteneminen
on kirjattu

15. Liikuntatoimintaan on varattu riittävästi resursseja (henkilö, talous)
tavoitteiden saavuttamiseksi

16. Yhdistys arvioi säännöllisesti liikuntatoimintaansa (esim. kerää
osallistujapalautetta ja toteuttaa itsearviointia)

17. Uusiin ideoihin tartutaan rohkeasti
18. Jäsenille suunnattu tiedotus liikuntatoiminnasta on riittävää
19. Yhdistys huolehtii liikuntatoimijoidensa jaksamisesta
20. Hallituksessa tarkastellaan määräajoin liikuntatoiminnan merkitystä ja

sisältöä



Yhteistyö ja näkyvyys Merkitse lukema 

(1-4 tai 0) 

21. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden paikallistoimijoiden (esim. muut
yhdistykset, kunta, srk) kanssa

22. Yhdistyksen viestintä liikuntatoiminnastaan on aktiivista
23. Yhdistys hyödyntää taustajärjestönsä tukea (koulutukset, materiaalit ja

yhdistysliikunnan nettisivut, tiedotus)

24. Yhdistys välittää tietoa liikuntatoiminnastaan taustajärjestöllensä

3. TALOUS JA TOIMITILAT Merkitse lukema 

(1-4 tai 0) 

25. Yhdistyksellä on tarvittavat tilat liikuntatoiminnalle (omat/vuokratut)
26. Yhdistyksessä tiedetään, mistä voi hakea tukea / avustusta
liikuntatoimintaan
27. Yhdistys etsii uusia rahoituskanavia

4. TULOKSELLISUUS JA KEHITTÄMISORIENTOITUNEISUUS Merkitse lukema 

(1-4 tai 0) 

28. Tilastoimme ryhmien ja tapahtumien määrät ja osallistujamäärät
29. Tilastoimme liikuntaa ohjaavien määrät (ammattilais- ja vertaisohjaajat)
30. Yhdistys hyödyntää liikuntatoiminnasta kerättyjä tietoja
31. Yhdistys arvioi vuosittain liikuntatoimintansa tuloksellisuutta (saavutettiinko

asetetut tavoitteet ja missä määrin? Missä onnistuttiin? Mitkä ovat

kehittämisen kohteita?)

32. Arvioinnista johdetaan kehittämistoimenpiteet ja -suunnitelma

Alkuperäinen lomake: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 
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