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Toiminnan avoimuus 
ja saavutettavuus 

 
Yhdistyksen 
nykyiset jäse-
net. Emme ota 
uusi jäseniä 
tällä hetkellä. 

 
Lähinnä yhdis-
tyksen jäsenet, 
mutta uudet jä-
senet ovat ter-
vetulleita 

 
Toiminta on 
avointa kaikille, 
mutta maksullista 
ja suunnattu vain 
tietylle kohderyh-
mälle tai alueelle  

 
Toiminta on 
avoinna kaikille, 
mutta maksul-
lista tai etäi-
syyksien kan-
nalta rajoitetusti 
saavutettavaa 
 

 
Toiminta on 
avointa ja helposti 
saavutettavaa kai-
kille Janakkalalai-
sille 

Toiminnan merkitys 
ja erikoispiirteet 

Vastaavaa toi-
mintaa tarjo-
taan Janakka-
lassa paljon 

Vastaavaa toi-
mintaa on tar-
jolla Janakka-
lassa jonkin 
verran 

Vastaavaa toimin-
taa on Janakka-
lassa tarjolla, 
mutta ko. yhdis-
tyksen toiminnalla 
on omat, arvok-
kaat erityispiir-
teensä 

Vastaavaa toi-
mintaa on Ja-
nakkalassa tar-
jolla vain vähän 

Toiminta tuo Ja-
nakkalan kulttuu-
riin jotakin aivan 
erityistä, vastaa-
vaa toimintaa ei 
muutoin ole saata-
villa 

Yhteistyö Janakkalan 
kunnan ja/tai muiden 
yhdistysten kanssa 

Yhdistys ei ole 
valmis teke-
mään yhteis-
työtä ja toimii 
täysin omillaan 

Yhdistys tekee 
omien sopi-
mustensa mu-
kaan jonkin 
verran omaa 
toimintaansa 
tukevaa yh-
teistyötä  

Yhdistys on val-
mis osallistumaan 
yhteistyöhön ja ta-
pahtumiin yhdis-
tysten ja/tai Ja-
nakkalan kunnan 
kanssa lähinnä 
omaa toimin-
taansa esitellen 
tai korvausta vas-
taan 

Yhdistys tekee 
yleishyödyllistä 
yhteistyötä mui-
den yhdistysten 
ja/tai Janakka-
lan kunnan 
kanssa pyydet-
täessä 

Yhdistys on aktiivi-
sesti kehittämässä 
yhteistyötä Janak-
kalan kunnan ja 
muiden yhdistys-
ten verkostoissa ja 
tarjoaa apuaan 
mm. tapahtumissa 

Käyttösuunnitelman 
ja talousarvion realis-
tisuus ja selkeys 
 

Epämääräistä. 
ei yksilöidä 
juurikaan mitä 
yhdistyksen tu-
lot ja menot pi-
tävät sisällään 
tai mihin avus-
tusta tarvitaan 

Talousarvio ei 
vaikuta kovin 
realistiselta tai 
avustuksen 
käyttötarkoi-
tusta ei ole il-
moitettu selke-
ästi 

Tulot ja menot on 
ilmoitettu selke-
ästi, mutta luvut 
perustuvat suu-
rilta osin arvioin-
teihin. Avustuksen 
käyttötarkoitus on 
silti selkeä 

Talousarvio vai-
kuttaa realisti-
selta. Avustuk-
sen käyttötar-
koitus on sel-
keä. 
 

Talousarvio on 
realistinen ja yksi-
tyiskohtainen. Lu-
vut ovat aikaisem-
piin toteutumiin pe-
rustuvia tai hyvin 
perusteltuja. Avus-
tuksen käyttötar-
koitus on selkeä 

Yhdistyksen taloudel-
linen tilanne ja mah-
dollisuudet varain-
hankintaan 

Yhdistyksen 
talous on erit-
täin vakaalla 
pohjalla ja/tai 
Yhdistys saa 
runsaasti 
avustuksia 
muualta 

Yhdistyksen 
talous on va-
kaalla pohjalla 
ja/tai riittävä 
varainhankinta 
on mahdol-
lista. Yhdistys 
saa avustusta 
muualta 

Yhdistyksen ta-
lous on vakaa, 
mutta yhdistyk-
sellä ei ole riittä-
västi varainhan-
kinta- mahdolli-
suuksia ja/tai yh-
distys ei saa tu-
kea muualta  

Yhdistys pystyy 
toimimaan, mut-
tei kattamaan 
kaikkea hake-
muksessa esi-
tettyä toimin-
taansa varain-
hankinnalla. Yh-
distys ei saa riit-
tävästi tukea 
muualta 
 

Yhdistys pystyy 
toimimaan, mutta 
tarvitsee hakemuk-
sessa esitetyn toi-
minnan järjestä-
miseksi avustusta. 
Riittävä varainhan-
kinta ei ole mah-
dollista eikä yhdis-
tys saa tukea muu-
alta 

 


