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Yhdistykset ovat kohtaamispaikkoja, 
jotka toivottavat kaikki tervetulleek-
si. Yhdistykset edustavat yhteisöä 
johon kuulumme. Yhdistysten profiili 
on nykyaikainen, raikas ja innostava. 
Yhdistykset käyttävät monenlaisia 
tiedotuskanavia tehokkaasti ja tieto 
tavoittaa jäsenistön oikea-aikaisesti

Mukana on paljon kaikenikäistä 
porukkaa – seniorit muistelevat 
menneitä, lapsia häärii ympärillä. Yh-
distyksen tapahtumissa viihdytään 
avoimessa ja positiivisessa ilmapii-
rissä viittoen. Yhdistysten toiminta 
on ajankohtaista ja monipuolista – 
osallistumisvaihtoehdot ovat jousta-
via ja jokaiselle löytyy jotakin. 
Tapahtumista lähdetään kotiin voi-
maantuneina.

Yhdistysten jäsenistä moni haluaa 
osallistua toiminnan organisointiin ja 
vastuut jaetaan tasapuolisesti.

KOHTI UUDENLAISIA AIKOJA

Yhdistykset huolehtivat vapaaeh-
toisten jaksamisesta esimerkiksi 
kehittämällä palkitsemiskäytäntö-
jään. Yhdistysten on helppo osal-
listua Kuurojen Liiton järjestämiin 
kampanjoihin, kursseille ja keskuste-
lufoorumeille. Yhdistykset vaihtavat 
kokemuksiaan tapaamisten lomassa 
ja lähtevät kotiin taskut täynnä uusia 
ideoita.

Yhdistyksissä on voimamme.
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VOIMAANNUTTAVIA 
KOHTAAMISIA 
YHDISTYKSISSÄ
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”Yhdistykset ovat yhteisömme voi-
maannuttavia, raikkaita ja rakkaita 
kohtaamispaikkoja, joihin kaikki ovat 
tervetulleita.” Kesäkuun 2017 liitto-
kokouksessa sovimme yhdistysten 
ja Liiton kesken, että yhdessä luom-
me lisää tällaisia paikkoja eri puolille 
Suomea. Apuna työssä toimii tämä 
yhdistysohjelma.
Yhteisömme on paljon vanhempi 
kuin Suomen valtio, joka täyttää nyt 
sata vuotta. Vanhimmat yhdistyk-
set perustettiin ennen 1900 –luvun 
alkua. On hyvä tiedostaa, että 
olemme aina olleet osa Suomea, 
sen kansaa, historiaa ja kulttuuripe-
rintöä. Olemme myös olleet mukana 
rakentamassa Suomea tähän asti. 

Pitkän olemassaolomme varrella 
olemme uusiutuneet ja selviytyneet 
eri aikakausien eteen tuomista 
haasteista. Nykyään saamme tie-
toa visuaalisesti enemmän kuin 
koskaan aiemmin – informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian välineet 
ovat osa arkeamme. Voimme myös 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
ihmisten kanssa vaikka 24 tuntia 
vuorokaudessa vuoden jokaisena 
päivänä. Tätä voidaan kuvailla tieto- 
ja kommunikaatiovallankumoukseksi 
yhteisössämme. Yhteisömme elää-
kin tänä päivänä fyysisten kohtaa-
misten lisäksi sosiaalisessa mediassa 
ja verkossa. Tämä kaikki luo uusia 

haasteita ja mahdollisuuksia yh-
distyksille, joiden tarvitsee jälleen 
uusiutua ja voimaantua.
Olen itse lapsesta saakka saanut 
kokea yhteisöllisyyttämme ja pu-
noa eri lankoja suureen yhteiseen 
loimeemme. Mielessäni on edelleen 
monen monituisia yhdistysiltoja tai 
tilaisuuksia, joissa ydinasiana on 
ollut jakaa kuulumisia ja elämiseen 
liittyviä kokemuksia niin, että se on 
vaivatonta ja helppoa, koska vuoro-
vaikutusesteitä ei ole ollut lainkaan. 
Näissä tilanteissa sitä ”unohtaa” 
olevansa kuuro, koska kaikki ovat 
samaa porukkaa. Toinen on ollut 
se yhteinen lämpö ja innostus, joka 
on siellä pohjalla ja joka on meitä 
kaikkia kantanut eteenpäin.
Tarve kohdata toisiamme ja jakaa 
ajatuksia, kokemuksia ja tunteita 
rakkailla viittomakielillämme on py-
synyt samana alusta saakka. Toivom-
me, että yhdistysohjelma inspiroi, 
saa yhdistykset kukoistamaan sekä 
luomaan uutta yhteisömme jäsenten 
kanssa. Yhdessä luomme rakkaita 
kohtaamispaikkoja, jotka ovat myös 
avoimia kaikille ihmisille.

Markku Jokinen
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Miksi yhdistysohjelma tehtiin?

Kuurojen yhdistysten toimintaan 
osallistuu vuosittain satoja viitto-
makielisiä. Yhdistysten tapahtumiin 
tullaan kohtamaan muita viittoma-
kielisiä mutta myös saamaan tietoa 
ajankohtaisista, viittomakielisten elä-
mää koskettavista asioista. Kuitenkin 
jo muutamien vuosien ajan osalla 
yhdistyksistä on ollut vaikeuksia 
uusien vapaaehtoisten ja jäsenten 
mukaan saamisessa sekä toiminnan 
pitämisessä vireänä.

Yhdistysten aloitteesta
Vuoden 2015 liittokokouksessa 
yhdistykset ilmaisivat huolensa 
yhdistystoiminnan elinvoimaisuu-
desta tulevaisuudessa. Kokoukselle 
tehdyssä aloitteessa haluttiin tarkas-
tella yhdistysten ja Kuurojen Liiton 
välistä yhteistyötä nimenomaan 
yhdistyslähtöisesti. Keskustelu 
yhdistysten vahvistamisesta ja tuen 
resursoinnista jatkui vuoden 2016 
neuvottelupäivillä ja järjestöpoliitti-
sen ohjelman kokoaminen käynnis-
tettiin liitossa. 

Kuurojen Liitolla on tällä hetkellä 
noin 40 jäsenyhdistystä ympäri Suo-
mea. Pohjoisin yhdistys on Rovanie-
men Viittomakieliset ry ja eteläisin 
Helsingin Kuurojen Yhdistys ry. 

Yhdistysten jäsenmäärä vaihtelee 
muutamasta kymmenestä satoihin. 
Vanhimmat yhdistykset ovat yli 
sadan vuoden ikäisiä, uusin yhdistys 
on Tammersign ry, joka perustettiin 
vuonna 2009. Monet yhdistyksistä 
toimivat tietyllä alueella, mutta mu-
kana on myös tietyn teeman ympä-
rille rakentuvia yhdistyksiä.

Yhdistysten toiminnan päivittämi-
nen vaatii tekoja niin yhdistyksiltä 
kuin liitoltakin. Ajat ovat muuttuneet 
siitä, kun kuurojen yhdistyksen jäse-
nyys oli automaatio ja yhdistys ainoa 
paikka, jossa saattoi tavata viitto-
makielisiä. Nykypäivän kuurojen/
viittomakielisten yhdistysten suu-
rimpia haasteita ovat muun muassa 
uusien vapaaehtoisten löytäminen, 
toimintaan osallistaminen, kuurojen 
yhteisön ikääntyminen ja digitali-
saatio. Pitkälti haasteet ovat samoja 
kuin muillakin Suomen yhdistyksillä. 

On aika reagoida
Kuurojen Liitto haluaa aidosti 
panostaa yhdistysten tukemiseen 
ja rohkeaan kehittämiseen. Tähän 
tähtäävät myös Kuurojen Liiton 
vuosille 2016-2020 asetetut strate-
giset tavoitteet: ”Jäsenyhdistykset 
ovat uudistuneita, elinvoimaisia ja 

 MIKSI YHDISTYSOHJELMA TEHTIIN? 
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Miksi yhdistysohjelma tehtiin? Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 MIKSI YHDISTYSOHJELMA TEHTIIN? 

verkottuneita. Kuurojen Liitto ja 
jäsenyhdistykset ovat aktiivisia ja 
avoimia kansalais- ja vertaistoimin-
nan foorumeita.” Yhdistysohjelman 
kasaamisen tueksi perustettiin myös 
viisihenkinen työryhmä, jossa oli 
sekä yhdistysten että Liiton edusta-
jia. Prosessin edetessä järjestöpoliit-
tinen ohjelma muuttui yhdistysohjel-
maksi. 

Mitä yhdistyksille kuuluu?
Ennen ohjelman laatimista haluttiin 
kartoittaa yhdistyskentän nykytilan-
ne mahdollisimman kattavasti, sekä 
yhdistysaktiivien että tavallisten 
jäsenten näkökulmasta. Kartoitus 
toteutettiin kahtena erillisenä kyse-
lynä sekä tarkentavina haastattelui-
na. 

Kyselyiden vastauksissa tuli esille 
yhdistysten tarve läheisempään 
yhteistyöhön ja uusien yhteistyö-
muotojen luomiseen Kuurojen Liiton 
kanssa ja yhdistysten toiminnan mo-
nipuolistaminen. Vaikka yhdistykset 
näyttävät olevan voimakkaan muu-
toksen edessä, on yhdistys edelleen 
tärkeä paikka viittomakielisille.

Yhdistysten edustajia kuultiin myös 
kevään 2017 neuvottelupäivillä, 

jossa toimivan yhdistyksen reseptiä 
muovailtiin ryhmätöissä. Yhdistysten 
toimijat tunnistavat hyvin sekä on-
gelmia että mahdollisuuksia; katso 
seuraava sivu 5.

Kyselyihin saatujen vastausten, neu-
vottelupäivien kommenttien sekä 
työryhmän keskustelujen perusteel-
la työstettiin visio ja toimenpide-eh-
dotukset, jotka tässä julkaisussa 
esitellään. Yhdistysohjelma hyväk-
syttiin liittokokouksessa kesällä 2017, 
sen jälkeen ohjelman toimeenpano 
aloitettiin. 
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

Toimiva  yhdistys

KUUNTELEVA

TASA-ARVOINEN

AVOIN

VERKOSTOITUVA

VASTUUNJAKO

HELPPO OSALLISTUA

INNOVATIIVINEN
POP-UP 

TAPAHTUMAT

TEKEE VIITTOMAKIELEN 
NÄKYVÄKSI
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

Toimiva  yhdistys

RIITTÄVÄT 
RESURSSIT LUOTETTAVA

KIVAA OHJELMAA

SUVAITSEVAINEN

KAIKKI OVAT 
TERVETULLEITA

ROHKEA

AJAN HERMOLLA 
OLEVA

LÄSNÄ OLEVA

KUUNTELEVA

POP-UP 
TAPAHTUMAT
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

1. Yhdistyksen perustoi-
mintaa ja ohjelmaa raken-
netaan rohkeasti uudel-
leen
Yhdistyksen toiminta on jäsenläh-
töistä ja se näyttäytyy raikkaana ja 
houkuttelevana. Yhdistys kartoittaa 
jäsenten tarpeet ja päivittää yhdis-
tyksen toiminnan vastaamaan niitä. 
Ohjelmaa räätälöidään jäsenten ide-
oiden pohjalta ja jäsenillä on aktiivi-
nen rooli ohjelman toteuttamisessa.

2. Yhdistyksen visiota ja 
strategiaa kehitetään
Yhdistys kääntää katseensa tule-
vaan ja luo itselleen vision ja strate-
gian, esimerkiksi kolmelle tai viidelle 
vuodelle. Visio on yhdistyksen yhtei-
nen unelma siitä, millaista toiminta 
parhaimmillaan on ja strategia taas 
kuvaa niitä keinoja, joiden avulla 
yhteinen unelma voidaan saavuttaa. 
Kuurojen Liitto tukee suunnan etsin-
nässä ja tarjoaa asiantuntemusta ja 
työkaluja. Visiot ovat positiivisia ja 
ratkaisukeskeisiä. 

 TOIMINTA

3. Toiminnan rakenteita 
kevennetään
Yhdistyksen perinteistä toimintaa 
päivitetään vastaamaan tämän ajan 
tarpeita. Yhdistys vastaa yhteisön 
tarpeisiin etsimällä uusia toiminta-
muotoja, joita voi olla esimerkiksi 
pop-up-tapahtumat, someyhteisöt, 
digikahvit tai vaihtuvat kokoontu-
mispaikat. Yhdistyksen toimintaan 
on matala kynnys osallistua. 

4. Lapset ja nuoret osallis-
tuvat toimintaan
Yhdistyksen toimintaan saadaan 
mukaan lisää lapsia, nuoria ja per-
heitä. Yhdistyksen toiminta on 
suunniteltu myös heidän toiveitaan 
kuunnellen. Kuurojen yhteisön pe-
rinteet siirtyvät uusille sukupolville. 

5. Yhdistysten profiilia 
muokataan nykyaikaiseksi
Yhdistys miettii, millaisena sen toi-
minta näyttäytyy nykyisille ja mah-
dollisille uusille jäsenille. Yhdistys 
muokkaa profiiliaan, jos se ei vastaa 
tämän päivän tilannetta. Yhdistys 
voi myös rakentaa toimintansa jon-
kin teeman ympärille. 
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 TOIMINTA
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 JÄSENYYS

6. Yhdistyksen jäsenyys 
on viittomakielisille luon-
tevaa
Viittomakieliset haluavat liittyä yh-
distysten jäseniksi, sillä he kokevat 
yhdistykset viittomakielisiksi kohtaa-
mispaikoiksi. 

7.  Yhdistys tukee jäsen-
ten moninaisuutta
Yhdistykset ovat avoimia kaikille 
vauvasta vaariin. Yhdistys toivottaa 
tervetulleeksi kuurojen vanhempien 
kuulevat lapset, suomenruotsalaiset, 
viittomakieltä opiskelevat, maahan-
muuttajat, kuurosokeat ja kuulevat 
viittomakieliset. Jokainen jäsen on 
yhdistykselle arvokas. Yhdistyksis-
sä vallitsee tasa-arvoinen ja avoin 
ilmapiiri. 

8. Yhdistyksen jäsenmää-
rää kasvatetaan ja jäsen-
pohjaa vahvistetaan
Yhdistys etsii aktiivisesti uusia jäse-
niä. Kuurojen Liitto ja yhdistykset 
tekevät yhteisen jäsenhankintakam-
panjan, johon sisältyy materiaalia 
jäsenhankinnan tueksi. Yhdistys 
myös kehittää erilaisia jäsenyyden 
muotoja.

9. Yhdistys huolehtii jäse-
nistään eri tavoin
Yhdistys tiedottaa jäsenpalveluista 
niin, että jäsenistöllä on ajantasai-
nen tieto sen tarjoamasta ohjelmas-
ta, tiedotuskanavista ja jäseneduista. 
Yhdistykset kehittävät jäsenetujaan 
sekä yhdistyksen sisällä että paikal-
listen yritysten kanssa. Yhteisössä 
huolehditaan myös toinen toisis-
taan. 

 VAPAAEHTOISTYÖ

10. Uusia vapaaehtoisia 
etsitään ja löydetään
Yleinen syy sille, miksi ihmiset eivät 
tee vapaaehtoistyötä on se, että 
heitä ei ole kysytty mukaan. Yhdis-
tys tarjoaa jäsenilleen erityyppisiä 
vapaaehtoistehtäviä ja mukaan 
lähtevien panosta arvostetaan. 
Yhdistyksen toiminnassa on mu-
kana useita vapaaehtoisia, ja he 
kokevat tehtävänsä mielekkääksi. 
Yhä useampi jäsen kantaa kortensa 
kekoon.

11. Vapaaehtoisia tuetaan 
ja palkitaan
Yhdistys tukee vapaaehtoisiaan ja 
kehittää erilaisia palkitsemiskäytän-
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 JÄSENYYS

töjä. Vapaaehtoiset kokevat, että 
työtä tehdään yhdessä ja heidän 
panostaan arvostetaan. Yhdistykset 
nostavat esiin onnistumisen hetkiä.

 YHDISTYKSEN 
HALLITUS 

12. Hallituksen kokoonpa-
noa kevennetään
Yhdistys arvioi sääntöjensä toimi-
vuuden nykyisessä tilanteessa ja voi 
muuttaa sääntöjään niin, että halli-
tuksen/johtokunnan jäsenmäärää 
pienennetään. Yhdistyslain mukaan 
minimi on puheenjohtaja ja kaksi 
jäsentä. 

13. Hallituksen toimintaan 
koulutetaan
Yhdistyksen hallituksen jäsenet 
perehdytetään tehtäviinsä ja yhdis-
tyksen toimintaan. Kuurojen Liiton 
järjestöohjaus kouluttaa uusia yhdis-
tysaktiiveja sekä tarjoaa kokeneem-
mille lisäkoulutusta. Hallituksen 
jäsenten osaamista arvostetaan. 

14. Hallitustyöskentely on 
sujuvaa 
Jäsenet voivat luottaa, että hallitus-
työ on osaavaa ja asiat tulevat hoi-
detuiksi ajallaan. Hallitus ylläpitää 
yhdistyksessä reilua ja tasapuolista 
keskustelukulttuuria ja tiedottaa 
omista päätöksistään.
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 TALOUS

15. Yhdistyksen talous-
osaamista vahvistetaan
Yhdistyksen talousasiat ovat 
kunnossa ja yhdistystoimijoiden 
talousosaamista kehitetään. Kuu-
rojen Liiton järjestötoiminta tukee 
yhdistyksiä taloudenpitoon liitty-
vissä kysymyksissä mm. kurssien ja 
täsmäohjauksen avulla.

16. Avustuksia hyödynne-
tään toiminnassa
Yhdistys pohtii avustustarpeitaan 
ja kartoittaa paikallisia toiminta- ja 
hankeavustusmahdollisuuksia.  Kuu-
rojen Liitto hakee STEA:n jäsenjär-
jestöavustusta, jonka se saa ohjata 
yhdistysten toimintaan. Kuurojen 
Liiton järjestöohjaus tukee yhdistyk-
siä avustusten haussa.

17. Yhdistyksen ja jäsenis-
tön välistä tiedonkulkua 
parannetaan
Yhdistys käyttää viestinnässään 
sekä perinteisiä että moderneja 
tiedotuskanavia. Tiedotuskanavi-
en tulee olla avoimia, jotta kaikilla 
jäsenillä on yhtäläiset osallistumisen 
mahdollisuudet. Jäseniä koulute-
taan sosiaalisen median käytössä.

18. Liiton ja yhdistysten 
välistä viestintää kehite-
tään
Kuurojen Liitto tiedottaa yhdistyksil-
le ajankohtaisista teemoista. Kuu-
rojen Liitto kartoittaa uusia viestin-
tämuotoja ja sitoutuu käyttämään 
useita tiedotuskanavia yhdistysten 
saavuttamiseksi. Olemassa olevia 
kanavia, kuten Yhdistyshuonetta ja 
Kuurojen Liiton verkkosivua kehite-
tään yhä toimivammaksi.  Kuurojen 
Liitto tiedottaa resurssien mukaan 
suomalaisella ja/tai suomenruotsa-
laisella viittomakielellä sekä suo-
meksi ja/tai ruotsiksi.

 VIESTINTÄ
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 YHDISTYSKENTÄN MUUTOKSET

19. Yhdistysten resurssit 
kartoitetaan
Vakavassa resurssipulassa olevien 
yhdistysten tilanne selvitetään ja 
yhdistyksen toiminnalle haetaan 
sopiva muoto. Yhdistys voi sulautua 
toiseen tai yhdistys voi esimerkiksi 
muuttua kerhoksi toisen yhdistyk-
sen alaisuuteen, jotta viittomakieli-
nen toiminta voi jatkua alueella.

20. Alueelliset foorumit 
vahvistajina
Yhdistysten välistä alueellista 
yhteistyötä lisätään ajankohtaisissa 

teemoissa ja kampanjoissa. Fooru-
meilla jaetaan kokemuksia uusista 
toimintatavoista ja niitä kehitellään 
edelleen. Kuurojen Liiton työntekijät 
tukevat muutoksessa. 

21. Verkostoituminen
Yhdistykset verkostoituvat aktii-
visesti alueensa päättäjien, viran-
omaisten, vammaisneuvostojen, 
järjestöjen, seurakuntien ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Verkostoitumi-
nen palvelee yhdistyksen toimintaa 
ja luo uusia yhteistyömahdollisuuk-
sia.
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset

 YHDISTYSTEN JA KUUROJEN LIITON 
YHTEISTYÖ

22. Edunvalvonta kuunte-
lee yhdistyksiä
Kuurojen Liiton edunvalvonta on 
tietoinen huolista, joita yhdistyksissä 
nousee esiin ja pitää näitä teemo-
ja esillä vaikuttamistyössä. Liiton 
neuvottelupäivät ja hyvinvointipäi-
vät tarjoavat foorumin kohtaamisille 
ja keskusteluille. Kuurojen Liitto 
kouluttaa yhdistyksiä edunvalvon-
taan liittyvissä kysymyksissä. Liiton 
työntekijät perehtyvät yhdistysoh-
jelmaan ja edistävät työssään sen 
toteutumista.

23. Aluetyöntekijöiden 
roolia yhdistysten tukijana 
kehitetään
Aluetyöntekijät tarkkailevat millaisia 
koulutus-, viestintä- ja tukitarpeita 
yhdistyksillä on sekä tarjoavat konk-
reettista tukea. Aluetyöntekijöiden 
osaamista täydennetään vastaa-
maan yhä paremmin yhdistysten 
tarpeita.

24. Yhteiset kampanjat 
toimivat
Kuurojen Liitto ja yhdistykset teke-
vät yhteisiä kampanjoita yhteiskun-

nallisesti ajankohtaisissa asioissa. 
Liitto tuottaa materiaalia ja tarjoaa 
työkaluja yhdistysten kampanjoinnin 
tueksi.

25. Yhdistysohjelma jal-
kautetaan yhdistysten 
arkeen
Liitto panostaa yhdistysohjelman 
jalkauttamiseen. Jalkauttamisessa 
hyödynnetään alueellisia foorumeita 
yhteisen kehittämisen kanavana. 
Foorumeilla yhdistystoimijat ja muut 
asiasta kiinnostuneet saavat uusia 
ajatuksia, motivaatiota ja ohjausta 
muutoksen toteuttamiseen. Vuoden 
2018 aikana yhdistykset ja Kuurojen 
Liitto sopivat yhdistysohjelman seu-
rannasta ja arvioinnista. Yhdistysoh-
jelmasta tulee tärkeä osa yhdistys-
ten arkielämää ja se palvelee aidosti 
toiminnan kehittämisessä. 
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Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Jalkauttaminen

 YHDISTYSTEN JA KUUROJEN LIITON 
YHTEISTYÖ

Yhdistykset perehtyvät yhdistys-
ohjelmaan ja aloittavat ohjelman 
jalkauttamisen yhdessä Kuurojen 
Liiton kanssa.

Jalkauttamista varten Kuurojen 
Liitto laatii viisivuotissuunnitelman, 
jossa jokaiselle vuodelle on asetettu 
yhdistystoimintaan liittyvät tavoit-
teet. Yhdistys voi valita itse, mitkä 
tavoitteet se haluaa ottaa omaan 
toimintaansa.  Liitolta saa ohjausta 
ja työkaluja muutosten toteuttami-
seksi. Yhdessä yhdistysten kanssa 
pohditaan ideoita ja ratkaisumalleja, 
joita yhdistykset voivat ryhtyvät 
toteuttamaan.

Yhdistysohjelmaa tullaan käsitte-
lemään yhdistyksissä, järjestöoh-
jauksen kursseilla ja alueellisilla 
foorumeilla. Kuurojen Liitto sitoutuu 
vahvasti yhdistysohjelman toteu-
tukseen ja seurantaan yhdistysten 
kanssa.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää 
Kuurojen Liitolta ja yhdistysväeltä 
sitoutumista, yhteistyötä, vastuunja-
koa ja puhaltamista yhteen hiileen 
luodaksemme maamme viittoma-
kielisille toimivia yhdistyksiä, joissa 
voimme hyvin.

 JALKAUTTAMINEN
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Kyselyiden tuloksia

 POIMINTOJA KYSELYJEN TULOKSISTA

Kuurojen/viittomakielisten yhdis-
tysten nykytilaa alettiin selvittää 
kyselyjen ja haastattelujen kautta. 
Kyselyitä toteutettiin kaksi; toinen 
kysely oli kaikille viittomakielisille 
avoin ja toinen oli suunnattu yhdis-
tysten luottamushenkilöille. Kyse-
lyjen teemoina olivat muun muassa 
jäsenyys, yhdistyksen toiminta ja 
sen kehittäminen, vapaaehtoistyö, 
tiedonvälitys sekä yhteistyö Kuuro-
jen Liiton kanssa.
  
Kaikille avoimeen kyselyyn saatiin 
255 vastausta ja yhdistysten kyse-
lyyn vastaukset 26 yhdistykseltä. 
Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 

kahdeksaa haastateltiin lisätietojen 
saamiseksi.  Yhdistyksiltä kysyttiin 
muun muassa, miten liitto voisi 
parantaa tiedotustaan ja millaista 
konkreettista apua he haluavat Kuu-
rojen Liiton aluetyöntekijöiltä

Tähän on koottu poimintoja tulok-
sista, joista saa jonkinlaisen yleiskä-
sityksen vastaajien näkemyksestä 
yhdistysten toiminnasta nykypäivä-
nä.

Molempien kyselyjen tulokset koko-
naisuudessaan löytyvät PDF-tiedos-
tona kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone

kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone
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Kyselyiden tuloksia Kyselyiden tuloksia

 POIMINTOJA KYSELYJEN TULOKSISTA  Yhdistysten luottamushenkilöille suunnattu kysely

Yhdistykset pähkinänkuoressa 

41 jäsenyhdistystä

Viiden yhdistyksen 
toiminta on 

valtakunnallinnen

Vain kahdella 
yhdistyksellä ei ole 

Facebook-tiliä

Kahdeksalla on 
omat kotisivut

Vanhin s. 1886
Nuorin s. 2009

Yhdistysten 
käyttämät tiedotus-

kanavat

Aluelliset lehdet

Twitter

Sähköposti

Teksti-TV

Instagram

Facebook

26 vastasi kyselyyn
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Kyselyiden tuloksia

 Havaintoja tuloksista

• Noin puolella yhdistyksistä 
jäsenmäärä vähentynyt, kolman-
neksella lisääntynyt. Suunta on 
selvästi laskeva.

• Toimintaan osallistuu silti huo-
mattava osa ei-jäseniä (89% vas-
tanneista kertoo yhdistyksensä 
toimintaan osallistuvan myös 
ei-jäseniä): esim. viittomakieltä 
opiskelevat, codat, muut per-
heenjäsenet. 

Vastaava taho    LKM %
Hallitus/johtokunta   25 96
Alajaostojen/kerhojen jäsenet 10 38
Toimikunnat    5 19
Palkattu henkilökunta   2 8
Luottamushenkilöt   3 12
Puheenjohtaja    9 23
Joku muu     5 19

• Yhdistystoiminnan kolme tär-
keintä sisältöä ovat vertais-
toiminta, jäsenten tarpeiden 
huomioiminen ja tiedonvälitys.

• Alle 18-vuotiaille tarjonta vähäis-
tä.

• Hallitus vastaa lähes kokonaan 
yhdistyksen toiminnan toteutta-
misesta:

 Kuka vastaa toiminnan toteuttamisesta (yhdistysillat,  
kerhot, retket, tapahtumat, projektit, jne.)?
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Kyselyiden tuloksia Kyselyiden tuloksia

 Havaintoja tuloksista  Tuloksia

• Vapaaehtoisten määrä on vä-
hentynyt.

• Jäsenet toivovat yhdistykseltä 
harrastus- ja virkistystoimintaa, 
vertaistoimintaa ja tiedonväli-
tystä.

• Yhdistykset ovat pohtineet tule-
vaisuutta keskustelemalla, mutta 
konkreettiset suunnitelmat 
(visio, strategia) puuttuvat.

• Talous suhteellisen hyvin hallin-
nassa.

• Yhdistys tärkeä paikka jäsenten 
tiedonsaannin kannalta.

• Tiedonsaannin suurimmat esteet 
ovat heikot IT-taidot ja heikko 
kirjoitetun kielen taito.

 Kuka vastaa toiminnan toteuttamisesta (yhdistysillat,  
kerhot, retket, tapahtumat, projektit, jne.)?
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Kyselyiden tuloksia

 Kuinka paljon yhdistys käyttää Kuurojen Liiton 
palveluja?
(Asteikko1-5. 1 = ei ollenkaan, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = todella paljon)

 Miten tarpeellisena yhdistys kokee Kuurojen Liiton 
palveluja?
(Asteikko1-5. 1 = ei lainkaan tarpeellinen, 2 = vähän tarpeellinen, 3 = jonkin verran tarpeellinen, 
4 = melko tarpeellinen, 5 = todella tarpeellinen)
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Kyselyiden tuloksia Kyselyiden tuloksia

 Kuinka paljon yhdistys käyttää Kuurojen Liiton 
palveluja?
(Asteikko1-5. 1 = ei ollenkaan, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = todella paljon)

 Miten tarpeellisena yhdistys kokee Kuurojen Liiton 
palveluja?
(Asteikko1-5. 1 = ei lainkaan tarpeellinen, 2 = vähän tarpeellinen, 3 = jonkin verran tarpeellinen, 
4 = melko tarpeellinen, 5 = todella tarpeellinen)

• Kysymysten pohjalta järjestöoh-
jaus on selvästi merkittävässä 
roolissa yhdistysten arjessa, sen 
palveluja käytetään eniten.

• Liitolta toivotaan tarjottavan 
koulutusta, tiedotusta ja tapah-
tumia. 

• Keski-ikäiset tyytymättömimpiä 
liiton palveluihin, eläkeläiset 

taas haluavat enemmän yhteis-
työtä.  Vähiten vaikutushalua 
on nuorilla aikuisilla ja eniten 
keski-ikäisillä.

• Tyytyväisyys liiton toimintaan oli 
keskitasoa: tarvetta yhteistyön 
lisäämiselle on, mutta usea oli 
sitä mieltä, että liitolta saa riittä-
västi tietoa. 
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Kyselyiden tuloksia

 Kaikille suunnattu kysely

248 vastaajaa

Opiskelijoita 13%

Työttömiä 24%

Työssäkäyviä 48%

Eläkeläisiä 16%

Miehiä 29%

Naisia 71%

70% 
Maksava yhdistyksen 

jäsen

21% 
Ei ollut minkään 

yhdistyksen jäsen

41% 
Yhdistyksen vapaa- tai 

alaikäinen jäsen

1% 
Vähiten vastasivat alle 

17-vuotiaat

69% 
Eniten vastasivat

30-62 vuotiaat
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Kyselyiden tuloksia Kyselyiden tuloksia

 Kaikille suunnattu kysely  Miksi olet osallistunut yhdistyksen toimintaan 
viimeisen vuoden aikana?

• Tuo iloa elämään ja jaksan pa-
remmin töissä.

• Mielekkään ohjelman / tapahtu-
man vuoksi.

• Ajankohtaiset teemat.
• Haluan keskustella muiden kans-

sa kasvotusten.
• On vaan kiva käydä yhdistyksel-

lä.
• Yhdistyksellä käynti piristää.

• Saan välillä omaa aikaa.
• Ajetaan edunvalvonta-asioita 

yhdessä.
• Minua on pyydetty auttamaan 

siellä.
• Siellä tapaa uusia ihmisiä.

 Muita syitä

Kyselyn perusteella voidaan todeta 
muun muassa se, että yhdistyksellä 
käydään myös ihan kahvittelun takia. 
Myös se, ettei tarvitse jäädä yksin, 

johonkin ryhmään kuuluminen ja 
mahdollisuus vaikuttaa itse asioihin 
olivat syitä käydä yhdistyksellä. 
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Kyselyiden tuloksia

 Vastaaja ei ole tullut liittyneeksi yhdistyksen jäseneksi, 
koska:

• Ajanpuute.
• Lähin yhdistys on liian kaukana.
• En ole ajatellut voivani liittyä.
• En ole sisäistänyt ajatusta voiva-

ni kuulua kuurojen yhteisöön.
• En viihdy yhdistyksellä huonon 

ilmapiirin takia.
• Yhdistyksen arvot eivät kohtaa 

omieni kanssa.
• Mitä hyötyä siitä olisi?
• Liian pitkä välimatka.
• En vaan ole saanut aikaiseksi 

liittyä.

 Muita syitä
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Kyselyiden tuloksia Kyselyiden tuloksia

 Vastaaja ei ole tullut liittyneeksi yhdistyksen jäseneksi, 
koska:

 Mitä yhdistyksellä pitäisi olla, jotta kävisit  siellä:

 Muita syitä
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Kyselyiden tuloksia

 Yhdistyksen ja Kuurojen Liiton välinen yhteistyö
Liiton pitäisi tarjota yhdistyksille:

• Koulutusta edunvalvontatyöhön 
ja verkostoitumiseen.

• Enemmän vuorovaikutusta yh-
distysten kesken.

• Luentoja, kursseja.

 Muita syitä
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Kyselyiden tuloksia Yhdistykset

 Yhdistyksen ja Kuurojen Liiton välinen yhteistyö
Liiton pitäisi tarjota yhdistyksille:

 KUUROJEN YHDISTYKSET  2017

 Muita syitä

Borgå Nejdens Döva - Porvoon 

Seudun Kuurot ry

Espoon Viittomakieliset ry

Etelä-Karjalan Kuurot ry

Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Helsingin Kuurojen Yhdistys -Hel-

singfors Dövas Förening ry

Hämeenlinnan Kuurot ry

Itä-Savon Kuurot ry

Jakobstads Nejdens Döva - Pietar-

saaren Seudun Kuurot rf

Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry

Jämsänjokilaakson Kuurot ry

Kainuun Kuurot ry

Keski-Uudenmaan Kuurot ry

Kokkolanseudun Viittomakieliset ry

Kotkan Kuurojen Yhdistys ry

Kouvolan Kuurot ry

Kuopion Kuurojenyhdistys ry

Kuurojen Eläkejärjestö ry

Kuurojen Vanhempien Kuulevien 

Lasten Yhdistys ry

Lahden Kuurojen Yhdistys ry

Mikkelin Kuurojenyhdistys ry

Oulun Kuurojenyhdistys ry

Pohjois-Karjalan Kuurot ry

Porin Kuurojenyhdistys ry

Raision seudun viittomakieliset ry

Rauman seudun Kuurot ry

Riihimäen Kuurot ry

Rovaniemen Viittomakieliset ry

Seinäjoen Seudun Kuurot ry

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

TammerSign ry

Tampereen Viittomakieliset ry

Turun Kuurojenyhdistys ry Åbo 

Dövas Förening rf

Turun Kuurojen Sateenkaariteatteri-

yhdistys ry

Uudenkaupungin Seudun Kuurot ry

Vaasan Kuurojen Yhdistys - Vasa 

Dövas Förening ry

Vantaan Kuurot - Vanda Döva ry

Viito! ry

Viittovat perheet ry

Woikkiksen Viittomakieliset ry
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja Muistiinpanoja



Maailman parantaminen 
alkaa meistä itsestämme.

83-vuotiaan kurssiosallistujan mielestä 
tärkein asia yhdistystoiminnassa.


