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Föreningarna är mötesplatser som 
välkomnar alla. Föreningarna repre-
senterar den gemenskap vi tillhör. 
Föreningarnas profil är modern, 
fräsch och inspirerande. Förening-
arna har många slags informations-
kanaler i effektiv användning och 
informationen når fram till medlem-
marna vid rätt tidpunkt. 

Mycket folk i alla åldrar är med – 
seniorerna tänker tillbaka på flydda 
tider, barnen snor kring benen. På 
föreningsevenemangen trivs och 
tecknar man i en öppen och positiv 
atmosfär. Verksamheten är mång-
sidig och tidsenlig, det finns något 
för alla och envar och möjligheterna 
att delta är flexibla. Man går hem 
från föreningsevenemangen fylld av 
nya krafter. 

I föreningarna vill många medlem-
mar delta i att organisera verksam-

MOT NYA TIDER

heten och ansvaret fördelas jämnt. 
Föreningarna värnar om de frivilli-
gas krafter genom att t.ex. utveckla 
sina belöningssystem. Det är lätt för 
föreningarna att delta i kampanjer, 
kurser och diskussionsforum som 
ordnas av Finlands Dövas Förbund. 
Föreningarna utbyter i samband 
med dem erfarenheter med varan-
dra och åker hem med fickorna fulla 
av nya idéer.

I föreningarna finns vår styrka.
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SAMMANKOMSTERNA 
PÅ FÖRENINGEN GER 
STYRKA 
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”För vår gemenskap är föreningarna 
uppfriskande och kära träffpunkter 
som ger oss en inre styrka, och som 
alla är välkomna till.” På förbunds-
mötet sommaren 2017 beslutade 
föreningarna och förbundet att 
tillsammans skapa fler sådana här 
träffpunkter runt om i landet. Fören-
ingsprogrammet är avsett att bistå 
det arbetet.
Vår gemenskap är mycket äldre än 
den finska staten, som nu fyller 100 
år. De äldsta föreningarna grunda-
des före ingången av 1900-talet. Vi 
ska komma ihåg att vi alltid har varit 
en del av Finland, av det finska fol-
ket, av historien och kulturarvet. Vi 
har också alltid deltagit i att bygga 
upp vårt land. 
Under vår långa existens har vi 
förnyat oss och klarat de utmaning-
ar som vi ställts inför under olika 
tidsperioder. I dag får vi mer visuell 
information än någonsin tidigare 
– den moderna informations- och 
kommunikationstekniken är en del 
av vår vardag.  Vi kan, om vi vill, 
interagera med olika människor 
dygnet runt, året runt. För vår 
gemenskap kan det betecknas 
som en informations- och kommu-
nikationsrevolution. I dag existerar 
och lever gemenskapen inte bara i 
fysisk form, genom möten ansikte 
mot ansikte, utan också på sociala 
medier och på webben. Det inne-
bär nya utmaningar och nya möjlig-

heter för föreningarna som återigen 
måste omforma sig och bygga upp 
nya krafter.
Jag har själv sedan barnsben fått 
var en del av gemenskapen och 
väva in olika slags trådar i den stora 
kollektiva varpen. Jag har minnen 
från mångahanda föreningskvällar 
och andra tillställningar där det 
grundläggande varit att man lätt 
och utan möda kunnat utbyta nyhe-
ter och livserfarenheter med var-
andra eftersom det inte har funnits 
några som helst hinder för kom-
munikationen. Vid de här tillfällena 
”glömmer” man sin dövhet eftersom 
alla hör till samma gäng. Den under-
liggande värmen och entusiasmen, 
som har burit oss alla framåt, är en 
annan viktig sak.  
Behovet att träffas och dela tan-
kar, erfarenheter och känslor med 
varandra på vårt älskade tecken-
språk är fortfarande detsamma som 
det varit från allra första början. Vi 
hoppas att föreningsprogrammet 
ska inspirera er, få föreningarna att 
blomma upp och också kunna alstra 
något nytt tillsammans med med-
lemmarna i vår gemenskap. Tillsam-
mans skapar vi kära träffpunkter 
som är öppna för alla människor. 

Markku Jokinen
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Varför ett föreningsprogram?

Varje år deltar hundratals teck-
enspråkiga i dövföreningarnas 
verksamhet. Man kommer till 
föreningsevenemangen för att träffa 
andra teckenspråkiga men också 
för att få aktuell information i frågor 
som rör teckenspråkigas liv. Men nu 
har en del av föreningarna redan i 
flera år haft svårt att rekrytera nya 
frivilliga och nya medlemmar och 
att hålla verksamheten vital.   

Föreningarna tog initiativ
På förbundsmötet 2015 uttryckte 
föreningarna oro över förening-
arnas framtida livskraft. I en fram-
ställning till mötet önskade man att 
samarbetet mellan föreningarna 
och förbundet skulle ses över, ut-
tryckligen med föreningarna i fokus. 
Diskussionen om hur föreningarna 
skulle stärkas och stödet resurseras 
fortsatte på föreningarnas diskus-
sionsdagar 2016 och förbundet 
började utarbeta ett föreningspoli-
tiskt program.  

Finlands Dövas Förbund har för 
närvarande ca 40 medlemsfören-
ingar runt om i Finland. Längst norr-
ut finns Rovaniemen Viittomakieliset 
ry och längst söderut Helsingfors 
Dövas Förening rf. Föreningarnas 

storlek varierar från något tiotal till 
flera hundra medlemmar. De älds-
ta föreningarna är över hundra år 
gamla och den yngsta, Tammersign 
ry, grundades 2009. Många fören-
ingar verkar i en viss region men 
det finns också sådana som har 
samlat sig kring ett särskilt tema. 

En uppdatering av dövföreningar-
nas verksamhet kräver åtgärder av 
både föreningarna och förbundet. 
Tiderna har förändrats sedan man 
automatiskt blev föreningsmedlem 
och föreningen var det enda stället 
där man kunde träffa teckensprå-
kiga. De största utmaningarna för 
dagens döv- och teckenspråksför-
eningar är bland annat att hitta nya 
frivilliga, att engagera folk i verk-
samheten, att dövsamhället åldras, 
och digitaliseringen. Det vill säga 
i stor utsträckning samma utma-
ningar som alla andra föreningar i 
Finland möter. 

Dags att reagera
Finlands Dövas Förbund har en 
genuin vilja att satsa på stödet till 
föreningarna och uppmuntra dem 
att modigt utveckla sig. Den här 
föresatsen framgår även i de strate-
giska mål som förbundet har ställt 

 VARFÖR ETT FÖRENINGSPROGRAM? 
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Varför ett föreningsprogram? Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 VARFÖR ETT FÖRENINGSPROGRAM? 

upp för åren 2016–2020: Medlems-
föreningarna har förnyat sig, bildat 
nätverk och är livskraftiga. Förbun-
det och medlemsföreningarna är 
aktiva och öppna forum för med-
borgar- och kamratverksamhet.” För 
att sammanställa föreningsprogram-
met grundades en arbetsgrupp på 
fem personer, inbegripande före-
trädare för såväl föreningarna som 
förbundet. Under processens gång 
omformades programmet från ett 
föreningspolitiskt program till ett 
föreningsprogram.  

Hur står det till på före-
ningarna?
Innan programmet utarbetades 
ville man kartlägga föreningarnas 
nuläge så väl som möjligt, både ur 
de föreningsaktivas och ur medlem-
marnas perspektiv. Kartläggningen 
gjordes i form av två separata enkä-
ter med kompletterande intervjuer. 

Enkätsvaren påvisar föreningarnas 
behov av att skapa ett närmare 
samarbete och nya samarbetsfor-
mer med Finlands Dövas Förbund 
och även ett behov av en mångsi-
digare föreningsverksamhet. Trots 
att föreningarna ser ut att stå inför 
en kraftig omvälvning är föreningen 

fortfarande en viktig plats för teck-
enspråkiga. 

Föreningsrepresentanterna hördes 
också på diskussionsdagarna 2017, 
där man genom grupparbeten 
skisserade fram receptet för en 
fungerande förening. De förenings-
verksamma kunde väl identifiera 
såväl problem som möjligheter.

Utgående från enkätsvaren, de 
åsikter som framfördes på diskus-
sionsdagarna och diskussionerna 
i arbetsgruppen utarbetades den 
vision och de åtgärdsförslag som 
förs fram i den här publikationen. 
Föreningsprogrammet antogs av 
förbundsmötet 2017 och därefter 
påbörjades arbetet med att verk-
ställa det. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

En fungeran de förening

LYHÖRD 

JÄMLIK 

ÖPPEN 

NÄTVERKANDE 

ANSVARSFÖR-
DELNING 

LÄTT ATT DELTA 

INNOVATIV
POP UP- 

EVENEMANG   

SYNLIGGÖR 
TECKENSPRÅKET  
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

En fungeran de förening

TILLRÄCKLIGA 
RESURSER TILLFÖRLITLIG 

TREVLIGT PROGRAM 

TOLERANT 

ALLA ÄR 
VÄLKOMA 

MODIG 

FÖLJER MED 
SIN TID 

NÄRVARANDE 

LYHÖRD 

POP UP- 
EVENEMANG   
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

1. Föreningarnas grund-
läggande verksamhet och 
program byggs modigt 
upp på nytt
Föreningens verksamhet utgår från 
medlemmarna och ter sig fräsch 
och lockande. Man kartlägger 
medlemmarnas behov och uppda-
terar föreningsverksamheten så att 
den motsvarar behoven. Program-
met skräddarsys utgående från 
föreningsmedlemmarnas idéer och 
medlemmarna intar en aktiv roll i att 
genomföra verksamheten. 

2. Föreningarnas visioner 
och strategier utvecklas
Föreningarna riktar blicken mot 
framtiden och skapar sig en vision 
och strategi, för till exempel tre 
eller fem år. Visionen är förening-
ens gemensamma dröm om hurdan 
verksamheten är när den är som 
bäst och strategin beskriver me-
toderna för att få den gemensam-
ma drömmen att gå i uppfyllelse. 
Finlands Dövas Förbund stöder 
föreningarna i att söka sin riktning 
genom att erbjuda expertis och 
verktyg. Visionerna är positiva och 
inriktade på problemlösning.

 VERKSAMHETEN 

3. Verksamhetens struk-
tur lättas upp 
Föreningens traditionella verksam-
het uppdateras så att den mot-
svarar dagens behov. Föreningen 
svarar på gemenskapens behov 
genom att söka nya verksamhets-
former, t.ex. pop up-evenemang, so-
me-grupper, digikaffe eller växlande 
mötesplatser. Tröskeln är låg för att 
delta i föreningens verksamhet. 

4. Barn och ungdomar 
deltar i verksamheten 
Man får med mera barn, ungdomar 
och familjer i verksamheten. För-
eningens verksamhet är planerad 
så att även deras önskemål hör-
sammas. Dövsamhällets traditioner 
överförs till en ny generation.

5. Föreningarnas profil 
moderniseras
Föreningen funderar på hur dess 
verksamhet ser ut, både i nuvaran-
de medlemmars och eventuella 
blivande medlemmars ögon. Fören-
ingen omarbetar sin profil om den 
inte är tidsenlig. Föreningen kan 
också bygga upp sin verksamhet 
kring något visst tema. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 VERKSAMHETEN 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 MEDLEMSKAPET

6. Medlemskap i förenin-
gen ter sig naturligt för 
teckenspråkiga
Teckenspråkiga vill bli medlemmar 
i föreningarna eftersom de upplevs 
som teckenspråkiga mötesplatser. 

7. Föreningen stöder mång-
fald bland medlemmarna
Föreningarna är öppna för alla 
åldrar, från bebisar till seniorer. 
Man välkomnar döva föräldrars 
hörande barn, finlandssvenskar, 
teckenspråksstuderande, invandra-
re, dövblinda och hörande tecken-
språkiga. Varje medlem är värdefull. 
Atmosfären i föreningen är öppen 
och jämlik. 

8. Föreningarnas med-
lemsantal höjs och med-
lemsunderlaget stärks
Föreningarna söker aktivt nya 
medlemmar. Finlands Dövas För-
bund och föreningarna driver en 
gemensam medlemskampanj som 
bl.a. inbegriper material till stöd för 
medlemsrekryteringen. Förening-
en utvecklar även olika former av 
medlemskap.

9. Föreningarna tar på 
olika sätt hand om sina 
medlemmar 
Föreningen informerar om med-
lemsservicen så att medlemskåren 
har dagsaktuella data om program, 
informationskanaler och medlems-
förmåner. Föreningarna utvecklar 
både sina interna medlemsförmåner 
och olika förmåner i samarbete med 
lokala företag. Inom gemenskapen 
tar man också hand om varandra. 

 FRIVILLIGARBETET

10. Man söker och finner 
nya frivilliga
En vanlig orsak till att folk inte 
ägnar sig åt frivilligarbete är att de 
inte har blivit tillfrågade. Förening-
en erbjuder sina medlemmar olika 
typer av frivilliguppgifter och visar 
uppskattning för de insatser som 
görs. Många frivilliga deltar i fören-
ingens verksamhet och upplever 
arbetet som meningsfullt.  Allt fler 
medlemmar drar sitt strå till stack-
en.

11. De frivilliga stöds och 
belönas
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 MEDLEMSKAPET

Föreningarna stöttar sina frivilliga 
och utvecklar olika system för be-
löning. De frivilliga känner att man 
arbetar tillsammans och att deras 
insatser uppskattas.  Föreningarna 
lyfter fram de tillfällen då insatserna 
har varit lyckade.

 FÖRENINGENS 
STYRELSE

12. Lättare sammansätt-
ning av styrelsen
Föreningen gör en bedömning 
av hur väl de dess gällande stad-
gar fungerar i dagsläget och kan 
ändra stadgarna så att så att antalet 
styrelsemedlemmar minskar. Enligt 
föreningslagen är det minsta möj-
liga antalet en ordförande och två 
medlemmar. 

13. Inskolning i styrelsens 
verksamhet
Föreningen orienterar nya styrelse-
medlemmar i deras uppgifter och 
i föreningens verksamhet. Förbun-
dets föreningshandledning ordnar 
utbildning för nya styrelsemedlem-
mar och erbjuder uppdaterande 
utbildning för de mer erfarna. 
Styrelsemedlemmarnas kunnande 
värdesätts.  

14. Styrelsearbetet funge-
rar smidigt 
Medlemmarna kan lita på att sty-
relsearbetet bedrivs på ett kunnigt 
sätt och att alla ärenden sköts i tid. 
Styrelsen upprätthåller en god och 
jämlik debattkultur i föreningen och 
informerar om sina beslut. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 EKONOMI

15. Det ekonomiska kun-
nandet i föreningarna 
förbättras
Föreningens ekonomi är i skick och 
man förkovrar kunskaperna hos de 
funktionärer som sköter ekonomi-
ärenden. Finlands Dövas Förbunds 
föreningshandledning stöder fören-
ingarna i frågor som rör ekonomin 
t.ex. genom kurser och skräddar-
sydd handledning. 

16. Användning av bidrag 
för verksamheten 
Föreningen utreder vilka behov av 
bidrag som finns och tar reda på 
möjligheterna att få lokala under-
stöd för verksamhet och projekt. 
Finlands Dövas Förbund ansöker 
hos STEA om understöd för med-
lemsorganisationer, som får anvi-
sas till föreningarnas verksamhet. 
Finlands Dövas Förbunds förenings-
handledning hjälper föreningarna 
med att söka bidrag.

 INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION

17. Informationsgången 
mellan föreningen och 
medlemmarna förbättras 
Föreningen använder både traditio-
nella och nutida informationskana-
ler. Informationskanalerna ska vara 
öppna så att alla medlemmar har 
likvärdiga möjligheter att delta. För 
medlemmarna ordnas kurser i att 
använda sociala medier. 

18. Informationsgången 
mellan förbundet och fö-
reningarna förbättras 
Finlands Dövas Förbund informerar 
föreningarna om aktuella teman. 
Förbundet utreder nya kommunika-
tionsformer och förbinder sig till att 
använda flera informationskanaler 
för att nå föreningarna. De befintli-
ga informationskanalerna, såsom Till 
föreningarna och förbundets webb-
plats, utvecklas så att de fungerar 
ännu bättre. Förbundet informerar 
enligt sina resurser på finskt och/
eller finlandssvenskt teckenspråk 
samt på finska och/eller svenska. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖRENINGSFÄLTET 

19. Kartläggning av före-
ningarnas resurser
Situationen för en förening som 
lider av svår resursbrist utreds och 
man söker en lämplig form för för-
eningens verksamhet. Föreningen 
kan gå samman med en annan för-
ening eller till exempel bli en klubb 
under en annan förening, så att den 
teckenspråkiga verksamheten kan 
fortsätta i regionen. 

20. Regionala forum som 
stärkande element 
Det regionala samarbetet mellan 
föreningarna utökas i samband med 

aktuella teman och kampanjer. På 
olika forum kan man utbyta er-
farenheter av nya tillvägagångssätt 
och utveckla dem vidare. Finlands 
Dövas Förbunds personal finns med 
som stöd vid när förändringar görs.
 

21. Nätverkande
Föreningarna nätverkar aktivt med 
beslutsfattare, myndigheter, han-
dikappråd, organisationer, försam-
lingar och andra intressentgrupper 
i sin region. Nätverkandet betjänar 
föreningens verksamhet och skapar 
möjligheter för nya samarbetsfor-
mer. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder

 SAMARBETET MELLAN FÖRENINGARNA 
OCH FINLANDS DÖVAS FÖRBUND

22. Intressebevakningen 
lyssnar på föreningarna 
Dövförbundets intressebevakning 
vet vilka bekymmer som tas upp 
i föreningarna och håller dessa 
teman framme i sitt påverkansar-
bete. Förbundets diskussionsdagar 
och Må bra-dagar för föreningarna 
erbjuder forum för sammankomst 
och diskussion. Förbundet utbildar 
föreningarna i frågor som rör intres-
sebevakning. Förbundets anställda 
sätter sig in i föreningsprogrammet 
och främjar i sitt arbete genomför-
andet av det.  

23. Regionpersonalens 
roll som stöd för  
föreningarna utvecklas 
Regionarbetarna håller ett öga på 
vilka behov av utbildning, infor-
mation och hjälp föreningarna har 
och erbjuder konkret stöd. Regi-
onpersonalen får kompletterande 
utbildning så att deras kunskaper 
allt bättre motsvarar föreningarnas 
behov. 

24. Fungerande gemen-
samma kampanjer 
Finlands Dövas Förbund och 
föreningarna driver gemensamma 
kampanjer i aktuella samhällsfrågor. 
Finlands Dövas Förbund produce-
rar material och erbjuder förening-
arna verktyg som underlättar deras 
kampanjarbete.  

25. Föreningsprogrammet 
förankras i föreningarnas 
vardag 
Förbundet engagerar sig i att 
förankra föreningsprogrammet i för-
eningarna. Man använder sig här av 
regionala forum som en gemensam 
kanal för utveckling. På forumen får 
föreningsfunktionärer och andra 
intresserade nya idéer, motivation 
och handledning för att genomfö-
ra förändringar. Under loppet av 
år 2018 kommer föreningarna och 
Finlands Dövas Förbund överens 
om uppföljning och utvärdering av 
föreningsprogrammet. Programmet 
blir en viktig del av föreningarnas 
vardag och betjänar genuint en 
utveckling av verksamheten. 
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Föreningsprogrammets förslag till åtgärder Förankrandet av programmet

 SAMARBETET MELLAN FÖRENINGARNA 
OCH FINLANDS DÖVAS FÖRBUND

Föreningarna sätter sig in i fören-
ingsprogrammet och börjar tillsam-
mans med dövförbundet förankra 
det i verksamheten.  
För förankringsprocessen gör 
Finlands Dövas Förbund upp en 
femårsplan där man fastställer 
egna årliga mål för föreningsverk-
samheten. En förening kan själv 
välja vilka mål den vill ha för sin 
verksamhet. Förbundet tillhanda-
håller verktyg för förändringar, t.ex. 
i form av färdiga modeller för hur 
en viss förändring kan genomföras. 
Modellerna innehåller även idéer 
och förslag till lösningar som fören-
ingarna kan genomföra enligt egna 

önskemål och möjligheter. 
Föreningsprogrammet kommer att 
behandlas på föreningarna, på för-
eningshandledningens kurser och 
på regionala forum. Finlands Dövas 
Förbund förbinder sig starkt till att 
genomföra och följa upp program-
met tillsammans med föreningarna.
För att programmet ska verkställas 
krävs att dövförbundet och fören-
ingsfolket engagerar sig, samar-
betar, fördelar ansvaret och drar 
åt samma håll så att vi kan skapa 
fungerande föreningar för vårt 
lands teckenspråkiga – föreningar, 
där vi har det bra. 

 FÖRANKRANDET AV PROGRAMMET
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Enkätsvar

 PLOCK UR ENKÄTSVAREN

Vi började klarlägga nuläget i dövas 
och teckenspråkigas föreningar 
genom enkäter och intervjuer. Vi 
gjorde två enkäter. Den ena var öp-
pen för alla teckenspråkiga och den 
andra riktades till föreningarnas 
förtroendevalda. Frågorna gällde 
bland annat medlemskap, förening-
ens verksamhet och utvecklandet 
av den, frivilliginsatser, förmedling 
av information samt samarbetet 
med Finlands Dövas Förbund.

Enkäten som var öppen för alla gav 
255 svar och enkäten till förtroen-
depersonerna besvarades av 26 för-
eningar. Med åtta av respondentför-

eningarna gjordes kompletterande 
intervjuer. Bland annat frågades hur 
förbundet kan förbättra sin informa-
tion och hurdan konkret hjälp fören-
ingarna önskar få av dövförbundets 
regionpersonal. 

För att ge en överblick av respon-
denternas syn på dagens förenings-
verksamhet har vi samlat plock ur 
resultaten här. 

Båda enkäternas resultat finns i sin 
helhet som pdf-fil här:
kuurojenliitto.fi/sv/yhdistyshuone

kuurojenliitto.fi/sv/yhdistyshuone
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Enkätsvar Enkätsvar

 PLOCK UR ENKÄTSVAREN  Enkäten till förtroendepersonerna

Föreningarna i ett nötskal

41 medlemsföreningar

Fem föreningar har 
verksamhet i hela 

landet

Endast två 
föreningar saknar 
Facebook-konto

Åtta har egen 
webbplats

Äldsta gr. 1886
Yngsta gr. 2009

Infokanaler som 
föreningarna 

använder

Regionala tidningar

Twitter

E-post

Text-TV

Instagram

Facebook

26 besvarade enkäten
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Enkätsvar

 Observationer beträffande resultaten

• Medlemsantalet har sjunkit i 
omkring hälften av föreningarna 
och ökat i en tredjedel. Trenden 
är klart sjunkande.

• En betydande andel icke-med-
lemmar deltar emellertid i verk-
samheten (89 % av de svarande 
uppgav att också personer 
som inte är medlemmar deltar 
i föreningens verksamhet), t.ex. 
teckenspråksstuderande, coda, 
familjemedlemmar.  

Bär ansvaret    Antal %
Styrelsen     25 96
Sektionernas/klubbarnas medlemmar 10 38
Utskotten     5 19
Avlönad personal   2 8
Förtroendepersoner   3 12
Ordförande    9 23
Någon annan    5 19

• Föreningsverksamhetens tre 
viktigaste beståndsdelar är 
kamratverksamhet, beaktande 
av medlemmarnas behov och 
förmedling av information.   

• Knappt utbud för personer 
under 18 år. 

• Styrelsen svarar så gott som 
helt för att genomföra verksam-
heten i föreningen:

 Vem ansvarar för att genomföra verksamheten 
(föreningskvällar, klubbar, utflykter, evenemang, 
projekt m.m.)?
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Enkätsvar Enkätsvar

 Observationer beträffande resultaten  Resultat

• Antalet frivilliga har minskat 
• Medlemmarna önskar att 

föreningen ordnar hobby- och 
rekreationsverksamhet, kamrat-
verksamhet och information. 

• Föreningarna har diskuterat 
framtiden men de konkreta pla-
nerna (vision, strategi) saknas. 

• Ekonomin relativt väl under 
kontroll 

• Föreningen är en viktig plats 
med tanke på medlemmarnas 
tillgång till information: 

 Vem ansvarar för att genomföra verksamheten 
(föreningskvällar, klubbar, utflykter, evenemang, 
projekt m.m.)?
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Enkätsvar

 Hur mycket använder er förening sig av Finlands 
Dövas Förbunds tjänster?
(Skalan 1-5: 1=inte alls 2=lite 3=i viss mån 4=ganska mycket  5=väldigt mycket)

 Som hur nödvändiga ser föreningen Finlands Dövas 
Förbunds tjänster? 
(Skalan 1-5. 1=onödig  2= behövs bara lite  3=måttligt nödvändig  4=ganska nödvändig  5=synnerligen nödvändig)
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Enkätsvar Enkätsvar

 Hur mycket använder er förening sig av Finlands 
Dövas Förbunds tjänster?
(Skalan 1-5: 1=inte alls 2=lite 3=i viss mån 4=ganska mycket  5=väldigt mycket)

 Som hur nödvändiga ser föreningen Finlands Dövas 
Förbunds tjänster? 
(Skalan 1-5. 1=onödig  2= behövs bara lite  3=måttligt nödvändig  4=ganska nödvändig  5=synnerligen nödvändig)

• På basis av frågorna har fören-
ingshandledningen helt klart en 
viktig roll i föreningarnas var-
dag, dessa tjänster är de mest 
använda.  

• Av förbundet önskar man ut-
bildning, information och evene-
mang. 

• Medelålders framför det mesta 

missnöjet med dövförbundets 
tjänster, pensionärerna önskar 
mera samarbete. 

• Belåtenheten med förbundets 
verksamhet ligger på medelnivå; 
det finns behov av ökat samar-
bete men många anser ändå att 
man får tillräckligt med informa-
tion från förbundet.  



24

Enkätsvar

 Enkäten som riktades till alla

248 respondenter

Studerande 13%

Arbetslösa 24%

I arbetslivet 48%

Pensionärer 16%

Män 29%

Kvinnor 71%

70% 
Betalande föreningsmed-

lemmar

21% 
Inte föreningsmedlemmar

41% 
Frimedlem eller minderå-
rig medlem i föreningen

1% 
Minst svar i åldersgrup-

pen under 17 år

69% 
Flest svar i 

åldersgruppen 30-62 år
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Enkätsvar Enkätsvar

 Enkäten som riktades till alla  Varför har du det senaste året deltagit i föreningens 
verksamhet? 

• Det ger glädje i livet och jag 
orkar bättre på jobbet.

• Trevligt program/evenemang.
• Aktuella teman.
• Jag vill samtala med andra an-

sikte mot ansikte. 
• Det är helt enkelt roligt att gå 

till föreningen då och då. 
• Att gå till föreningen piggar 

upp. 

• Jag får lite egen tid emellanåt. 
• Vi driver intressebevakningsfrå-

gor tillsammans.  
• Man har bett mig hjälpa till där. 
• Man träffar nya människor. 

 Andra orsaker

På basis av enkäten kan konstateras 
bl.a. att folk besöker föreningen 
också enbart för att dricka kaffe. Att 
slippa vara ensam, att höra till en 

grupp och att ha möjlighet att själv 
påverka saker och ting var andra 
orsaker till föreningsbesök. 
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Enkätsvar

 Den svarande har inte kommit sig för att bli medlem 
för att: 

• Tidsbrist.
• Den närmaste föreningen ligger för långt borta.  
• Jag har inte tänkt på att jag kunde ansluta mig.  
• Jag har inte tagit till mig tanken att jag skulle kun-

na höra till dövsamhället. 
• Jag trivs inte på föreningen på grund av den dåliga 

stämningen. 
• Föreningens värderingar är inte i samklang med 

mina.  
• Vad skulle det vara för nytta med det? 
• För lång väg.
• Jag har bara inte fått till stånd att bli medlem. 

 Andra orsaker 
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Enkätsvar Enkätsvar

 Den svarande har inte kommit sig för att bli medlem 
för att: 

 Vad borde föreningen ha för att du ska gå dit:

 Andra orsaker 
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Enkätsvar

 Finlands Dövas Förbund borde erbjuda föreningarna

• Utbildning i nätverkande och 
intressebevakningsarbete 

• Mera samverkan mellan fören-
ingarna 

• Föreläsningar och kurser

 Andra orsaker 
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Enkätsvar Dövföreningarna

 Finlands Dövas Förbund borde erbjuda föreningarna  DÖVFÖRENINGARNA  2017

 Andra orsaker 

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 Sateenkaariteatte-

riyhdistys 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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Anteckningar
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Anteckningar Anteckningar



”Vi ska börja med oss själva 
om vi vill förbättra världen.” 

Det viktigaste i föreningsverksamheten, 
enligt en 83-årig kursdeltagare. 


