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Me Itse ry 

Vuosikokous 2018 

 

Aika 

sunnuntai 18.3.2018 kello 9 – noin kello 14 

Paikka  

Tampereen yliopisto 

Väinö Linna-sali  

Pinninkatu 76 (sisäänkäynti), Kalevantie 5 

Tampere 

Esityslista 

Käsiteltävät asiat § 1 – 17 
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1 § Kokouksen avaus 

2 § Kokouksen järjestäytyminen  

Esitys: Valitaan kokoukselle 

- kaksi (2) puheenjohtajaa 

- sihteereiksi kutsutaan Maritta Ekmark ja Anne Vuorenpää 

- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

- kolme (3) ääntenlaskijaa 

Päätös: Vuosikokouksen puheenjohtajiksi valittiin: 

 Vuosikokouksen sihteereiksi kutsuttiin: 

 Vuosikokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: 

 Vuosikokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin: 

3 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Sääntöjen 9 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä 

vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta 

kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä. 

Vuosikokouksen virallinen kokouskutsu 

on postitettu jäsenille 2/2017 jäsentiedotteessa. 

Vuosikokouksesta on ilmoitettu myös Leija-lehdessä 1/2018. 
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Sääntöjen 9 §:n mukaan yhdistyksen kokouksessa 

kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni 

ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen 

kokouksessa vain puheoikeus. 

Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo- ja 

puheoikeuden myös muille osallistujille. 

Esitys:  Todetaan vuosikokous laillisesti koolle kutsutuksi. 

Todetaan saapuneiden kokousedustajien määrä 

ja äänioikeutettujen määrä. 

Myönnetään kaikille läsnä oleville puheoikeus. 

Päätös: 

4 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: 

5 §  Me Itse ry:n puheenjohtajien valinta vuosille 2019-2021. 

Esitys: Suoritetaan vaali. Valitaan Me Itse ry:n puheenjohtajat 

ehdokkaiksi asettuneista.  
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Ehdolle ovat asettuneet 23.2.2018 mennessä: 

 

Eerola Jaakko, Kuopio 

Haanpää Sinikka, Lahti 

Kivimäki Tommi, Ilmajoki 

Korhonen Sami, Nastola 

Krekola Tapio, Kurikka 

Lehto Sakari, Tampere 

Nordlund Jaana, Pori 

Pumperi Pasi, Jyväskylä 

Vuotila Irmeli, Turku 

 

Päätös: 

6 §  Toimintakatsaus vuodelta 2017 

Esitys:  Esitellään toimintakatsaus vuodelta 2017 ja merkitään se 

tiedoksi. 

 

Päätös: 
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7 §  Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017. 

Esitys:  Me Itsen hallitus ja johtoryhmä esittävät vuosikokoukselle 

tilinpäätöksen hyväksymistä ja vahvistamista 

Päätös: 

8 §  Vastuuvapauden myöntäminen 

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

vuodelta 2017 yhdistyksen hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille. 

Esitys:  Myönnetään vastuuvapaus yhdistyksen 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Päätös: 

9 §  Vuoden 2019 jäsenmaksujen määrääminen 

Esitys:  Me Itsen hallitus ja johtoryhmä esittävät, 

että Me Itse-yhdistyksen jäsenmaksut 

vuodelle 2018 ovat varsinaiselta jäseneltä 10 euroa 

ja kannatusjäseneltä 32 euroa. 

Päätös: 
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10 §  Me Itse ry:n hallitusjäsenten valinta vuosille 2019-2021. 

Esitys: Suoritetaan vaali. Valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2019-

2021.  

Eniten ääniä saaneet neljä ehdokasta valitaan Me Itse ry:n 

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Kaksi vähiten ääniä saanutta 

toimivat hallituksen varajäseninä. 

Päätös: 

S11 §  Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Esitys:  Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma.  

Toimintasuunnitelma noudattaa uuden  

”Meikäläisissä on voimaa!” 

–tavoiteohjelman (2017–2021) linjauksia. 

Päätös:  

12 §  Valitaan edustajat ja varaedustajat Kehitysvammaisten Tukiliiton 

liittokokoukseen 

Me Itse on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenjärjestö. 

Tukiliiton sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksellä  

on oikeus lähettää yksi äänivaltainen kokousedustaja  

kutakin alkavaa sataa jäsentä kohden.  
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Liittokokous pidetään Tampereella lauantaina 19.5.2018. 

Esitys:  Me Itsen hallitus ja johtoryhmä esittävät,  

että Tukiliiton liittokokoukseen valitaan vaalilla 

viisi (5) kokousedustajaa ja kolme (3) varaedustajaa. 

Viisi eniten ääniä saanutta henkilöä valitaan 

varsinaisiksi kokousedustajiksi ja kolme seuraavaksi eniten 

ääniä saanutta varaedustajiksi äänimääriensä mukaisessa 

järjestyksessä. 

Päätös: 

13 §  Raamitalousarvio vuodelle 2019 

Esitys:  Hyväksytään vuoden 2019 talousarvion raamit. 

Valtuutetaan yhdistyksen hallitus laatimaan 

yksilöity talousarvio vuodelle 2019 talousraamien puitteissa. 

Päätös:  

14 §  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2019 

Valitaan yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan yksi (1) 

tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja vuodelle 

2019. 
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Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 

tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä. 

Vuonna 2018 tilintarkastajana toimii 

Tapio Lehtinen ja hänen varatilintarkastajanaan 

Mirja Juusela Idman Vilen Grant Thornton Oy:stä. 

Esitys:  Me Itsen hallitus ja johtoryhmä esittävät, että Tapio Lehtinen 

valitaan tilintarkastajaksi tarkastamaan yhdistyksen hallintoa ja 

tilejä sekä päävastuulliseksi varatilintarkastajaksi valitaan Mirja 

Juusela. He ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Päätös: 

15 §  Vuosikokoukselle tehdyt aloitteet 

 Todetaan, että Me Itse ry:n vuosikokoukseen on tullut 

määräaikaan mennessä yksi aloite Pohjois-Karjalan Me Itse-

ryhmältä: 

Pohjois-Karjalan Me Itse-ryhmä toivoo,  
kuten viime vuonnakin, 
Puhujakoulutuksen jatkumista ja jatkuvuutta.  
Tähän tarvitaan rahaa Me Itse ry:lle! 
Jo vuosia sitten maakunnassamme toteutettu koulutus  
on kantanut todella pitkään ja on avannut uusia mahdollisuuksia Meikäläisille 
tuoda omaa ääntänsä ja asiaansa kuuluville. 
 
Yhä useammin myös Meikäläisiä puhujakoulutettuja pyydetään mukaan eri 
tilaisuuksiin esiintymään. 
Nyt Sote- ja maakuntauudistuksiin on kirjattu asiakkaan  



     

Sivu 10 / 12 

ja kuntalaisen äänen kuuluminen valmistelutyössä ja asiakasraadeissa.  
Työelämämuutokset ja henkilökohtainen budjetti tuovat tarvetta yhä 
paremmin hahmottaa maailmaa ja omia tarpeitaan.  
Näistäkin syistä toivomme puhujakoulutuksen uudelleen mahdollistumista, 
siis taloudellisten resurssien löytymistä. 
 

Puhujakoulutus antaa osallistujilleen esiintymisvalmiuksien lisäksi myös 
kuuntelemisen kykyä sekä taitoa olla osallisena erilaisissa ryhmissä 
asiantuntijoina. 
 
Osallisuus, itsemääräämisoikeus, toimijuus ovat tämän ajan termejä.  
Jotta Meikäläiset voisivat ottaa osa tähän yhteiskuntaan kykyineen,  
pitää meille antaa myös tilaisuus opetella  
ja harjoitella itsensä ilmaisutaitoja kaikilla apukeinoilla mahdollistettuna. 
 
 

Kerran läpikäyty koulutus tarvitsee myös taitojen kehittämistä ja uusien 
ikäluokkien myötä tarvitaan uutta koulutusta, jotta osaaminen vankistuu 
maakunnallisesti joka kuntaan. 
 

Meikäläiset eivät pysty osallistumaan kalliisiin yksityisiin koulutuksiin  
ja ainakin uusien koulutettavien kohdalla tarvitaan kouluttajiltakin  
erityistä osaamista, kohderyhmänsä tuntemusta, tietotaitoa. 
Me Itse- ryhmäläiset haluavat tuoda oman elämänsä tärkeät asiat esille, 
osallistua yhteiseen päätöksentekoon. 
Meikäläisten puolesta on tehty paljon suunnitelmia 
ja ajateltu "parasta". 
Nyt haluamme itse tulla kuulluiksi yksilöinä ja ryhmänä. 
TÄHÄN OSALLISUUTEEN PÄÄSEMISEEN TARVITSEMME HYVÄKSI KOETTUA 
PUHUJAKOULUTUSTA! 

  

Me Itsen vastaus:  
Me Itse on jo useana vuonna hakenut lisärahoitusta pystyäkseen 

järjestämään täydennys- ja lisäkoulutusta kokemuspuhujille. 
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Rahoitusta on haettu Me Itsen nykyiseltä rahoittajalta,  

mutta sitä ei ole saatu. 

 Me Itse ry hakee jälleen syksyn 2018 rahoitushaussa uudelleen rahaa 

kokemuspuhujien kouluttamiseksi vakituiselta rahoittajaltaan, STEA:lta. 

Yhdistyksessä mietitään myös muita mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja, 

joita voitaisiin käyttää puhujakoulutusten toteuttamiseksi.  

Esimerkiksi erilaisten säätiöiden apurahoja voi hakea. 

 

 

Esitys: Hyväksytään Me Itse ry:n vastaus Pohjois-Karjalan aloitteeseen. 

Päätös: 

16 §  Muut asiat 

16.1  Me Itsen alustavan sääntömuutosehdotuksen esittelee 

Jukka Kaukola 

16.2  Tiedoksi: Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksessa 

Me Itse ry:n edustajana toimii Heikki Suvilehto ja hänen 

varajäsenenään toimii Ulla Topi / Jory:n päätös 5/2017. 

 

17 §  Kokouksen päättäminen 

 

 



     

Sivu 12 / 12 

 

ALLEKIRJOITUKSET  

Tampereella 18.3.2018 

 

  

_____________________  _____________________ 

puheenjohtaja    puheenjohtaja 

 

 

_____________________  ______________________ 

sihteeri    sihteeri  

 

 

_____________________  ______________________  

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


