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Me Itse -vuosikokous järjestettiin Tampereella

Kansalaisuuteen kuuluu
oikeus vaikuttaa
Me Itsen ylintä päätösvaltaa
käyttää vuosikokous.
Se tarkoittaa sitä, että
kokoukseen osallistuvat jäsenemme
päättävät Me itsen toiminnasta.
Vuosikokousviikonloppu
järjestetään kerran vuodessa
Tampereella.
Tänä vuonna vuosikokousviikonloppu
pidettiin 17. – 18.3.2018.
Lauantai 17.3. oli seminaaripäivä.
Sen aiheena oli
itsenäinen elämä ja asuminen.
Sunnuntaina 18.3. järjestettiin
varsinainen vuosikokous.
Tähän viikonloppuun saapui
Me Itsen jäseniä eri puolilta Suomea,
kuten esimerkiksi Lapin alueelta
ja Etelä-Suomesta
tai Pohjois-Karjalasta,
Satakunnasta ja Keski-Suomesta.
Koti on paras paikka
Vuosikokouksen seminaarin aiheena
oli itsenäinen elämä ja asuminen.
Laadukkaasta asumisesta puhui
suunnittelija Milla Ilonen,
hän on Aspa-säätiöstä.
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– On tärkeää, että asunto on itselle sopiva,
suunnittelija Milla Ilonen sanoi.

Aspa järjestää asumispalveluja
vammaisille ihmisille.
Milla Ilosen mielestä
oman näköinen koti
on paras paikka.
Se tarkoittaa sitä, että
jokainen voi päättää esimerkiksi
oman kodin sisustamisesta.
On tärkeää, että
kodissa on sellaisia huonekaluja,
mattoja ja tavaroita,
joista itse pitää.
Se on myös tärkeää,
että asunto on itselle sopiva.

JATKUU
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Me Itsen johtoryhmän jäsenet
kertoivat puheenvuoroissaan,
mitä heidän mielestään
on hyvä asuminen.
Jollekin sopii asuminen
kaverin kanssa
tai asuminen ryhmäkodissa.
Paras paikka asua voi olla
kerrostalo, rivitalo
tai omakotitalo.
Me Itsen johtoryhmän jäsenet
kertoivat puheenvuoroissaan,
miten tärkeää on, että
omaan kotiin saa kutsua
ystäviä kylään.
Erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat
jokaisen ihmisen asumiseen.
Joku voi lähteä opiskelemaan
vieraalle paikkakunnalle.
Joku voi muuttaa yhteen
elämänkumppaninsa kanssa.
Myös kodin ympäristö on tärkeä asia.

Usein on tärkeää,
että välimatkat ovat lyhyet
vaikkapa kauppaan,
apteekkiin, harrastuksiin
ja työyhteisöön.
Jollekin on tärkeää, että
puistot, luonto ja lenkkipolut
ovat lähellä kotia.
Tarvitaan erilaisia asumismuotoja,
koska jokaisen ihmisen
tarpeet ovat erilaisia.
Me Itse saa vuoden alusta
uudet puheenjohtajat
Vuosikokoukseen osallistuvat
jäsenet valitsevat
Me Itsen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Valinta tapahtuu äänestämällä.
Jokaisella virallisella kokousedustajalla
on yksi ääni, jota hän voi käyttää.
Eniten ääniä saanut ehdokas on
Me Itsen tuleva puheenjohtaja.
Toiseksi eniten ääniä saanut
on seuraava varapuheenjohtaja.
Me Itse ry:n puheenjohtajien tehtäviä:
– He osallistuvat
johtoryhmän kokouksiin.
– He pitävät yhteyttä jäseniin
ja paikallisiin Me Itse -ryhmiin.
– Lisäksi he toimivat
Me Itsen edustajina
tilaisuuksissa tai työryhmissä.

Me Itse -vuosikokous pidetään
vuosittain Tampereella.
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Vuosikokous valitsi puheenjohtajat
vuosiksi 2019 – 2021.
He aloittavat vuoden 2019 alusta.
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Seuraava Me Itsen puheenjohtaja on Jaana Nordlund Porista
ja varapuheenjohtaja on Sami Korhonen Nastolasta.

Seuraava Me Itsen puheenjohtaja
on Jaana Nordlund Porista ja
varapuheenjohtaja on
Sami Korhonen Nastolasta.
Vuosikokous valitsi
Me Itsen hallitukseen 2019 – 20121
seuraavat henkilöt:
Marjo Reunanen Tampereelta,
Eva Pukkila Kotkasta,
Olli-Pekka Haverinen Jyväskylästä
ja Veijo Lehtonen Turusta.
Varajäseniksi valittiin
Jukka Kaukola Tampereelta ja
Valtteri Rantanen Tampereelta.
Hallitus päättää
yhdistyksemme raha-asioista.
Me Itsen julkilausuma
vuodelle 2018
Me Itsen vuosikokouksen yhteydessä
laaditaan julkilausuma.
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Julkilausuma tarkoittaa
lausuntoa tai julistusta
jostakin tärkeästä asiasta.
Tänä vuonna Me Itse ry:n
vuosikokouksen julkilausuman
aiheena on itsenäinen elämä.
Näet julkilausuman
seuraavalla sivulla.
Voit myös tulostaa julkilausuman
kotisivultamme
osoitteesta www.meitse.fi
Käytä haussa sanaa ”julkilausuma”.
Me Itsen julkilausumaa
voi vapaasti jakaa erilaisissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Sitä voi käyttää vaikkapa
keskustelun aiheena
paikallisissa Me Itse -ryhmissä.
Teksti Sirkka Nikulainen
Kuvat Laura Vesa
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Me Itse ry:n julkilausuma 2018

Itsenäistä elämäämme
on kunnioitettava
Jokaisella meistä on oikeus
itsenäiseen elämään.
Jokaisen ihmisen elämä on
ainutkertainen ja erilainen.
Miksi meitä vammaisia ihmisiä
ei kuunnella riittävästi?
Emme hyväksy sitä,
että meidät ohitetaan
päätöksenteossa.
Vaadimme, että
meidät otetaan vakavasti.
Tahdomme jakaa oikeaa tietoa
kokemuksistamme muille.
Tahdomme jakaa oikeaa tietoa
päättäjille siitä,
mitä palveluja ja tukea tarvitsemme.
Miksi meiltä ei kysytä
soten uudistamisesta,
vaikka se koskee juuri meitä?
Vammaisia ihmisiä on kuunneltava,
kun palveluja uudistetaan.
Lisäksi me vaadimme,
että vammaisten ihmisten
tarvitsemien palvelujen
kilpailutus on lopetettava.
Itsenäinen elämämme
ei ole kauppatavaraa.
Jokaisen ihmisen tuentarpeet
ovat hyvin yksilöllisiä.

Me tarvitsemme
tukea ja koulutusta,
että voimme kertoa asiamme.
Palveluista ja niiden saatavuudesta
on kerrottava selkokielellä.
Kun käytämme palveluja,
tukena voisi olla
puolueeton asiantuntija,
joka auttaa meitä saamaan
sopivat ja oikeat palvelut.
Paljon tukea tarvitsevien mielipiteitä
ja kokemuksia on kuunneltava.
Vammaisia ja erilaisia ihmisiä on
kunnioitettava bussimatkalla,
työelämässä, asuinpalveluissa
ja koulujen opetuksessa
yhdenvertaisesti.
Meidän itsenäistä elämäämme
on kunnioitettava.
Olemme oman elämämme
kokemusasiantuntijoita.
Me Itse ry
Vuosikokous 2018
Tampereella

Me Itse ry:n puheenjohtaja Sakari Lehto

”Itte saa päättää”
Yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Lehto
kertoo oikeudesta päättää itse.

Julkilausumassa 2018 puhutaan
muun muassa päätöksenteosta.
– Vieläkin on ihmisiä,
jotka ovat epäluuloisia
meitä vammaisia ihmisiä kohtaan.
Epäluuloisuus näkyy siinä, että
meitä on ohitettu päätöksenteossa.
Asenteet ovat menossa
kuitenkin hyvään suuntaan,
Sakari Lehto sanoo.
Jokaisella ihmisellä on oikeus
päättää itse asioistaan.
– Ihminen voi itse päättää
jos hän haluaa mennä
konserttiin, elokuviin
tai vaikka Lappiin luontoretkelle.
Jokaisella on oikeus päättää itse
myös ihmissuhteistaan
tai vaikka asumisestaan.
– Jokaisen pitää saada päättää itse
esimerkiksi kenen kanssa
seurustelee vai onko yksin,
Sakari Lehto sanoo.
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Kuvaaja Laura Vesa

Me Itse ry:n vuosikokouksessa
annetaan nykyään julkilausuma.
– Julkilausuman aiheesta
keskustelee ensin pieni ryhmä.
Sitten julkilausuma
kerrotaan koko vuosikokoukselle,
joka hyväksyy sen,
Sakari Lehto kertoo.

Sakari Lehto sanoo,
että asenteet
ovat menossa
hyvään suuntaan.

Monella on edunvalvoja.
– Edunvalvojan tehtävä on auttaa
meitä rahankäytössä.
Joskus edunvalvoja ajattelee,
että hän päättää asioista.
Niin se ei ole, se on väärin.
Tietysti henkilö saa
itse päättää asioistaan.
Epäselvät asiat selviävät
yleensä keskustelemalla.
Jos julkisen edunvalvojan kanssa
asiat eivät suju,
Sakari neuvoo ottamaan yhteyttä
edunvalvojan esimieheen
ja puhumaan hänen kanssaan.
Teksti Jaana Teräväinen
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Tommi Kivimäki on valittu
vammaisten henkilöiden
ihmisoikeuskomiteaan
Me Itse ry:n
nykyinen varapuheenjohtaja
Tommi Kivimäki valittiin
vammaisten henkilöiden
ihmisoikeuskomiteaan
asiantuntijajäseneksi
vuosiksi 2018 – 2019.
Komitea toimii
Ihmisoikeuskeskuksessa,
joka on osa eduskunnan
oikeusasiamiehen toimistoa.
Se edistää ihmisoikeuksien
toteutumista Suomessa.
Kivimäen mielestä on tärkeää,
että jokainen ihminen voi olla
ja toimia omana itsenään.
Hän sanoo, että:
– Kaikki ihmiset
ovat yhdenvertaisia.
Ketään ei saa syrjiä, ei kiusata,
eikä sortaa vamman takia.
– Jokaisen itsemääräämisoikeutta
on kunnioitettava.
YK:n vammaisten ihmisten
yleissopimus on kuin työkalupakki.
YK-sopimus parantaa
vammaisten oikeuksia
ja velvoittaa päättäjiä
noudattamaan lakia,
Tommi Kivimäki sanoo.
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Kuvaaja Laura Vesa

– Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia,
Tommi Kivimäki sanoo.

Tommi Kivimäki edistää
vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuskeskus tekee
yhteistyötä vammaisjärjestöjen,
viranomaisten ja tutkijoiden kanssa.
Ihmisoikeuskeskus on laatinut
vammaisasioiden
painopistealueet.
Vuosina 2016 – 2019
painopistealueet ovat:
– yhteiskunnallisen osallisuuden
edistäminen,
– yhdenvertaisuuden edistäminen,
– päätöksentekoon osallistuminen,
– itsemääräämisoikeuden edistäminen
– ja tiedon kerääminen.
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Me Itse -yhdistys hakee
uusia työntekijöitä
Palkkaamme neljä Me Itse -yhdistyksen jäsentä
kehittämään yhdistyksen koulutustoimintaa.
Uuden tehtävän nimike on
koulutussuunnittelija.
Tehtävä on osa-aikainen.
Se tarkoittaa, että töissä ollaan
noin kaksi päivää viikossa.
Työsuhde kestää vuoden

Koulutussuunnittelijan työ
Työhön kuuluu:
– koulutusten suunnittelua
työpajoissa,
– koulutusten pitämistä ja
– puheenvuorojen pitämistä
parin kanssa.

JATKUU

Kuvaaja Topi Ylä-Mononen

Työsuhde kestää 12 kuukautta.
Työ alkaa syyskuussa 2018.
Työpäivät ja työajat sovitaan
joka kuukausi erikseen
esimiehen kanssa.

Esimiehenä toimii
koulutussuunnittelijoiden
oma ohjaaja,
Jukka Kaukola.

Me Itse ry palkkaa osa-aikaisia työntekijöitä, joiden tehtäviin kuuluu
muun muassa puheenvuorojen pitämistä ja koulutusten suunnittelua.
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JATKOA

Merkittävä osa työstä on
koulutusten suunnittelua
Me Itsen jäsenille.
Suunnittelu tapahtuu
yhteisissä työpajoissa,
jotka pidetään pääasiassa
Tulppaanitalolla Tampereella.
Työhön kuuluu myös paikallisten
Me Itse -ryhmien koulutusta.
Osa työstä on puheenvuorojen
pitämistä erilaisissa tilaisuuksissa.
Puheenvuorot pidetään pareittain
ja ne valmistellaan yhdessä.
Kuka voi hakea
koulutussuunnittelijaksi?
Voit hakea työtä,
jos olet Me Itse ry:n jäsen
ja osatyökykyinen.
Eläkettä ei tarvitse jättää lepäämään.
Toivomme, että tunnet
– hyvin Me Itse -yhdistyksen
tavoitteet ja toiminnan,
– YK:n vammaissopimuksen sisältöä,
– sekä kehitysvammaisten ihmisten
elinoloja ja palveluja.
Tehtävässä koulutetaan muita,
joten sinulla tulee olla rohkeutta
esiintyä erilaisille yleisöille.
Palkka on 700 euroa
Palkkaus noudattaa
järjestöjen työehtosopimusta.
Palkka on
noin 700 euroa kuukaudessa.
Muista, että työ on osa-aikainen,
enintään kaksi päivää viikossa.
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Palkka ei vaikuta
työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Näin haet tehtävää
Jos kiinnostuit tehtävästä,
täytä viereinen hakulomake huolellisesti.
Lähetä lomake Me Itse ry:lle.
Osoite on
Pinninkatu 51, 33100 Tampere.
Hakulomake on netissä sivulla
www.meitse.fi
Hakulomake on lähetettävä
viimeistään tiistaina 31.7.2018 klo 24.
Myöhemmin tulleita hakemuksia
emme ota huomioon.
Paikat täytetään, mikäli
sosiaali- ja terveysministeriö
vahvistaa hankkeen rahoittajan
eli STEAn avustusehdotuksen.
Jukka Kaukola antaa lisätietoja
Koulutussuunnittelijoiden
esimies Jukka Kaukola
antaa lisätietoja
näistä työtehtävistä.
Lisätietoja voi kysyä
sähköpostitse
heinäkuun loppuun asti
osoitteesta
jukka.kaukola@meitse.fi

Jukka Kaukola.

Jukan soittoajat ovat:
keskiviikko 27.6. kello 14 – 18
torstai 28.6. kello 14 – 18
Jukan numero on 050 5164 922.
Me Itsen toimiston henkilökunta
ei vastaa työnhakua koskeviin puheluihin.
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Koulutussuunnittelijan tehtävä
hakulomake
Etunimesi

________________________________________________

Sukunimesi

________________________________________________

Osoitteesi

________________________________________________
________________________________________________

Puhelin

________________________________________________

(Jos sinulla ei ole omaa puhelinta,
kirjoita numero läheisellesi, jonka kanssa olet sopinut asiasta)
Sähköposti, jos on ________________________________________________
Jos kuulut
paikalliseen Me Itse -ryhmään,
mikä on sen nimi ________________________________________________
Kerro lyhyesti itsestäsi:
Mitä teet arkipäivisin,
mitä harrastat?
_____________________________________________________________

Irrota lomake ja lähetä se postissa.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
HAKEMUS JATKUU

JATKOA

Miten kauan olet ollut Me Itsen jäsen?
_____________________________________________________________
Kerro, miksi haluaisit töihin Me Itse -yhdistykseen?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kerro, miksi juuri sinut tulisi valita?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Hakulomake on lähetettävä
viimeistään tiistaina 31.7.2018 klo 24.
Myöhemmin tulleita hakemuksia emme ota huomioon.
Palauta lomake
Me Itse -toimistolle osoitteeseen
Me Itse ry / hakemus
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Sosiaali- ja
terveysministeriö
tukee toimintaamme
Veikkauksen tuotolla.

Me Itse -ryhmät

Huittisten Hulivilien
ajatuksia asumisesta
Meidän mielestämme asumisessa
ja omassa kodissa on tärkeää,
että jokainen saa itse
päättää omista asioistaan.
Silloin saa päättä itse siitä,
millainen matto on lattialla,
tai siitä, millainen järjestys on.
On tärkeää, että
kukaan ei päätä puolesta.
Joskus voit tarvita
apua ja tukea päätöksiin,
mutta kuitenkin itse
saa tehdä lopullisen päätöksen.
Oma rauha on myös tärkeä juttu.
Kukaan ei voi tulla
ilman lupaa sinun kotiisi.
Vierailuun pitää pyytää lupa.
Oma rauha tarkoittaa myös sitä,
että ei tarvitse kuunnella
naapureiden metelöintiä.
On hyvä, että on kavereita,
jotka käyvät luonasi.
Yksinäisyys ei ole ikinä mukavaa.
Miten niitä kavereita sitten saa?
Voit kutsua jonkun kylään,
voit käydä harrastuksissa
ja voit olla mukana
Me Itse-ryhmän toiminnassa!
Jos haluaa kavereita,
kannattaa olla itse aktiivinen
ja tutustua uusiin ihmisiin.
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Me Itse -ryhmä Huittisissa pohti,
mikä on tärkeää asumisessa.

Muutto pois lapsuudenkodista
tuntui tosi jännittävältä ja haikealta.
Olit ensimmäistä kertaa vastuussa
omista asioistasi.
Sitä mietti, kuinka selviää ja pärjää.
Omia läheisiä oli ikävä.
Pikkuhiljaa oppi
huolehtimaan itse asioista,
käymään kaupassa
ja tekemään kotitöitä.
Ohjaajat auttavat ryhmäkodeissa
ja kun asut itsenäisesti,
sinua auttaa esimerkiksi
asumisenohjaaja.
Kaikki asiat järjestyvät kyllä!
Huittisten Hulivilit
Me Itse -ryhmä 20.1.2018
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Me Itse -ryhmät

Me Itse -päivät marraskuussa
Me Itse -päivät järjestetään
17. – 18.11.2018 Porissa.
Tällä sivulla on ohjeita Me Itse -ryhmille.
Me Itse -päivät on tarkoitettu
paikallisissa Me itse -ryhmissä
toimiville jäsenillemme
ja ryhmien taustatukihenkilöille.
Päivillä jokainen ryhmä kertoo,
miten oma Me Itse -ryhmä toimii
ja mitä ryhmä on tehnyt.
Voitte myös kertoa, miten
osallistutte Teemaviikolle 1. – 7.12.2018.
Muun ohjelman pääosassa
ovat Satakunnan Me Itsen
kokemusasiantuntijat.
Päivien aikana keskustellaan
esimerkiksi selkokielen tärkeydestä.
Puhumme niistä asioista, joista
omassa arkipäivässä voi päättää.
Siksi päivien aiheena on:
Itte saa päättää!
Ilmoittautuminen
omalle taustatukihenkilölle
Jokaisesta Me Itse -ryhmästä
voi osallistua vain kaksi jäsentä.
Toivomme, että
toinen osallistuja on uusi jäsen
ja toinen jäsen konkari.
Näin voimme oppia
toinen toisiltamme
asioita ja vaikuttamista.
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Jäsenten lisäksi päiville voi osallistua
jokaisesta ryhmästä
1 – 2 taustatukihenkilöä.
Jokaisen Me Itse -ryhmän
jäsenet päättävät
omassa kokouksessaan,
ketkä lähtevät Me Itse -päiville.
Osallistujat ilmoittautuvat
oman ryhmänsä taustatukihenkilöille.
Tarvitsetko tukea?
Ota apua mukaasi
Jos tarvitset paljon apua
esimerkiksi liikkumisessa
tai jos sinulla jokin pitkäaikaissairaus,
kuten epilepsia tai diabetes,
sinun pitää ottaa mukaan
henkilökohtainen apu tai tuki.
Tämä siksi, että Me Itse ry ei vastaa
henkilökohtaisen avun palveluista.
Me Itse vastaa vain ohjelmasta
ja yleisistä järjestelyistä.
Majoitus maksetaan
jälkikäteen laskulla
Me Itse ry maksaa
osallistujien matkakulut
ja osan majoituskuluista.
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Niiltä, jotka yöpyvät hotellissa,
perimme majoituskuluja
20 euroa yhdeltä yöltä
tai 40 euroa kahdelta yöltä.
Majoittuja saa laskun kotiinsa
Me Itse -päivien jälkeen.
Valtakunnalliset Me Itse -päivät
järjestetään Porissa 17 – 18.11.2018.
Paikkana on hotelli Scandic Pori.

Sen osoite on Itsenäisyydenkatu 41.
Tänä vuonna joudumme
rajoittamaan Me Itse -päiville
osallistuvien määrää,
sillä hotellin kokoustiloihin mahtuu
vain noin 75 henkilöä.
Tarkempia tietoja päivistä
julkaistaan syksyllä kotisivullamme.

Me Itse -ryhmien kuulumisia
Oulu
Oulun Me Itse -ryhmän toiminta
oli pitkän aikaa tauolla.
Nyt oululaisten toiminta
on taas aktiivista,
kun ryhmän avuksi löytyi
kaksi uutta taustatukihenkilöä.
Keuruu
Uusi Me Itse -ryhmä perustettiin
alkuvuodesta Keuruulle.
Aluksi ryhmän jäsenet laativat
listan hyvistä asioista ja palveluista
kotipaikkakunnallaan.
Pian he toimittavat listan
Keuruun kaupungin päättäjille.

Hankkeessa toimivat Jyväskylän
Me Itse -ryhmän kokemuspuhujat.
Hanke toimii Keski-Suomen alueella.
Kouvola
Myös Kouvolaan perustettiin
uusi Me Itse -ryhmä.
Ensimmäisessä tapaamisessa
mietittiin yhdessä
ryhmän tarkoitusta ja tulevaa toimintaa.
Ryhmän jäseniä kiinnostavat
keskusteleminen arjen asioista,
kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot
ja vaikuttaminen.

Ryhmän apuna olevien
taustatukihenkilöiden lisäksi
toimintaa tukee myös
paikallinen Keuruun seudun
kehitysvammaisten tukiyhdistys.
Me Itse -ryhmä ja tukiyhdistys
löysivät toisensa
Hyvä huominen -hankkeen avulla.
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Kouvolan Me Itse -ryhmä toivottaa kaikille
aurinkoista ja leppoisaa kesää!
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Kokemuspuhujat

Kokemuspuhetta pukkaa pulpetille
Me Itse -yhdistyksen
kouluttamat kokemuspuhujat
pitävät puheenvuoroja.
Me Itsen kokemuspuhujat
ovat olleet mukana
verkkoluennoissa opettajille.
Verkkoluento tarkoittaa,
tarkoittaa sitä, että
puhujan kuva ja ääni
lähetetään netin välityksellä
monille eri kuulijoille.
Opettajat saivat seurata
kokemuspuhujan puheenvuoroja
omalta tietokoneeltaan.

Tampereen Me Itse -ryhmän jäsenet
esittelivät messuilla
Me Itsen toimintaa.
Kokemuspuhuja kertoi,
mitä ovat tärkeät asiat elämässä.
Samaan aikaan
Jyväskylän Me Itse -ryhmä vieraili
Tulppaanitalossa ja Tampereella.

Opettajakorkeakoulun opiskelijat
ja työssään toimivat opettajat
ovat Turussa, Helsingissä,
Oulussa, Jyväskylässä
ja Hämeenlinnassa.

Ensi syksyn aikana
kokemuspuhujat kouluttavat
lisää opettajia.
Me Itse on mukana hankkeessa,
jonka nimi on
”Ihmisoikeudet haltuun”.

Puheenvuoroissa on kerrottu
Me Itsen toiminnasta
ja avattu keskustelua
vammaisten ihmisten
oikeuksista ja tuentarpeista.
Lisäksi muita aiheita ovat olleet
päätöksentekoon vaikuttaminen
ja itsemääräämisoikeus.
Tukiliiton Minimessut Tampereella
Tukiliiton liittokokouksen
yhteydessä pidettiin
Minimessut Tampereella 18.5.2018.
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Syksyllä koulutamme
opettajia

Hanke on opettajien
täydennyskoulutusta.
Mukana on erityisopettajia
ja tavallisten koulujen
luokanopettajia.
Koulutuspäivät ovat syksyllä
Helsingissä, Oulussa
ja Jyväskylässä.
Päivien aikana keskustellaan,
mitä on syrjintä sekä
mitä tarkoittavat ihmisoikeudet ja
toisten ihmisten kunnioittaminen.
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Ihmisoikeudet haltuun -hankkeessa
koulutettavat opettajat ja
Me Itsen kokemuspuhujat
oppivat toinen toisiltaan,
mitä voi olla
asenteellinen esteettömyys.
Koulutuksessa käytetään esimerkiksi
Me Itsen laatimia julkilausumia.

Julkilausumien aiheena
on ollut muun muassa
suvaitsevaisuus
ja itsenäinen elämä.
Katso lisätietoja ja video
hankkeesta netissä osoitteessa
www.ihmisoikeudethaltuun.fi.
Sivu on yleiskielinen.

Kokemuksia täydestä elämästä
Kohti Täyttä Elämää -seminaari
pidettiin 30.1.2018 Joensuussa.
Paikalle saapui yli 200 osallistujaa
eri puolilta Pohjois-Karjalaa
ja Kainuuta.
Päivän aiheita olivat työasiat,
asuminen ja ystävyys,
joista Me Itsen kokemuspuhujat
pitivät hyviä puheenvuoroja.
He kertoivat kokemuksistaan
työ- ja päivätoiminnan arjesta,
itsenäisestä elämästä omassa kodissa
ja ystävien tärkeydestä.
Eräs puhuja kertoi
henkilökohtaisesta avusta
yhdessä avustajansa kanssa.
Henkilökohtainen apu antaa
mahdollisuuksia toteuttaa
isoja ja pieniä haaveita.
Niitä ovat esimerkiksi retket, matkat
ja osallistuminen harrastuksiin.

Meikäläiset 1

.

2018

Yleisö pyysi paljon puheenvuoroja
ja keskustelu oli vilkasta.
Mukaan Yleisradion radiouutisiin
Päivä kiinnosti myös
Yleisradion uutistoimittajaa,
joka haastatteli
Me Itsen kokemuspuhujia
radiouutisiin.
Pohjois-Karjalan meitseläiset
ovat sitä mieltä, että
Me Itse -ryhmässä saa
uusia ystäviä ja
oppii keskustelemaan
sekä kuuntelemaan toisia.
Tämä antaa rohkeutta
vaikuttamistyöhön, joka tuo
Me Itseä tunnetuksi.
Tilaisuuden järjestivät
Pohjois-Karjalan Me Itse -ryhmä
ja kehitysvammaisten tukipiiri.
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Kesäkilpailu: Minun unelmakotini
Jokaisella ihmisellä
on unelma omasta kodista.
Millaisesta kodista sinä unelmoit?
Osallistu kesäkilpailuun.
Voit piirtää, maalata,
ottaa valokuvia,
tehdä videon, kirjoittaa
tai tehdä kuvakirjan
Papuri-verkkokirjaohjelmalla.
Kuvia, tekstejä ja
muita materiaaleja julkaistaan
verkkopalvelu Vernerissä
ja selkolehti Leijassa.

Lähetä työsi 31. elokuuta 2018
mennessä sähköpostilla tai kirjeenä.
Lähetä työsi mukana
. nimesi,
. nimimerkkisi,
jonka julkaisemme työsi yhteydessä
. ja yhteystietosi.
Sähköpostin osoite on verneri@kvl.fi.
Kirjoita postin otsikoksi Unelmakoti.
Postiosoite on
Kehitysvammaliitto / Verneri-unelmakoti
Viljatie 4 A
00700 Helsinki

Vammaiskortti maksaa 10 euroa
Vammaiset ihmiset
voivat ostaa itselleen
EU:n Vammaiskortin.
Kortti on vapaaehtoinen
eikä sitä ole pakko hankkia.
Vammaiskortti maksaa
kymmenen euroa.
Se tilataan ja maksetaan netissä.
Vammaiskorttia näyttämällä
voit osoittaa, että
tarvitset apua tai tukea.
Korttia voi käyttää esimerkiksi silloin,
kun tarvitset enemmän aikaa
asioiden hoitoon.

Vammaiskortti haetaan näin
1. Hae ensin Kelalta lupa
hakea vammaiskorttia.
Haussa tarvitaan sähköpostiosoite.
Voit pyytää toista henkilöä
asioimaan puolestasi.
Hän voi käyttää
omaa sähköpostiaan.
2. Kela tarkistaa, että sinulla on
vammaiskorttiin oikeuttava
voimassa oleva päätös.
3. Sen jälkeen Kela antaa sinulle
oikeuden tilata kortin.
4. Saat annettuun sähköpostiin linkin,
jonka kautta pääset
viimeistelemään korttitilauksesi.

Lisätietoa sivulla www.vammaiskortti.fi
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Oletteko mukana teemaviikolla joulukuussa?
Kehitysvammaisten ihmisten
teemaviikkoa vietetään 1. – 7.12.2018.
Teemaviikon aiheena
ovat osallisuus ja
itsenäiset päätökset.
Viikon tunnus on
”Itte saa päättää”.
Se lukee myös julisteessa.
Valtakunnallista
Kehitysvammaisten ihmisten
teemaviikkoa vietetään
joulukuun ensimmäisen viikon
aikana eli 1. – 7.12.2018.
Monilla paikkakunnilla
Me itse -ryhmät ja
paikalliset tukiyhdistykset
järjestävät teemaviikolla
yhdessä tapahtuman.
Taloudellinen tuki haussa
Totuttuun tapaan
teemaviikkoa varten
voi hakea taloudellista tukea
Tukiliitolta.
Hakuaika päättyy
lokakuun viimeinen päivä.

Avustus on tarkoitettu
ensisijaisesti Me Itse -ryhmien
ja tukiyhdistysten
tapahtumien järjestämiseen.
Mitä haluatte tehdä yhdessä?
Voitte pitää esimerkiksi
keskustelutilaisuuden
tai tietoiskun vaikkapa kirjastossa
tai tavata kunnan päättäjiä.
Jos käytät nettiä,
löydät lisätietoja ja
taloudellisen tuen hakulomakkeen
netistä osoitteesta
www.tukiliitto.fi.
Sivun ylälaidassa on haku.
Kirjoita hakuun sana ”teemaviikko”.
Kysymyksiä voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen
teemaviikko@tukiliitto.fi
Tietoja päivitetään myös
Facebookin Me Itse -ryhmään.
Ryhmä löytyy, kun kirjoitat
sivulla www.facebook.com
hakuun sanat ”Me Itse ryhmä”.

Itte saa päättää
Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikko 1. – 7.12.2018

Teemaviikon slogan eli tunnus.
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Me Itse ry:n toimiston yhteystiedot
Järjestömme toimiston osoite on
Me Itse ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere
Me Itse ry:n sähköpostiosoite on
meitse@meitse.fi
Kotisivumme on osoitteessa
www.meitse.fi
Yhdistyksen toimistoon voi soittaa puhelinaikoina.
Toimiston puhelinajat ovat
Tiistaisin 		
kello 9 – 13
Keskiviikkoisin
kello 9 – 13
Torstaisin		
kello 9 – 13
Puhelinnumero on 0400 426 535.

Me Itse ry:ssä toimii kolme työntekijää:

Sirkka Nikulainen, suunnittelija
Sähköpostiosoite on sirkka.nikulainen@meitse.fi
Puhelinnumero on 050 465 4656.
Mia Saranen, järjestösihteeri.
Sähköpostiosoite on mia.saranen@meitse.fi
Puhelinnumero on 0400 426 535.

Meikäläiset
Me Itse ry:n jäsentiedote
Julkaisija on Me Itse ry
Painopaikka on Arkmedia, Vaasa 2018

Symbolikuvat Icomonst
Henkilökuvat Laura Vesa

Merja Hakala, vammaistyön suunnittelija
Sähköpostiosoite on merja.hakala@meitse.fi
Puhelinnumero on 0400 426 535.
Kesäkuussa sijaisena toimii Aila Kantojärvi.
Sähköpostiosoite on aila.kantojarvi@meitse.fi

Sosiaali- ja
terveysministeriö tukee
toimintaamme Veikkauksen
tuotolla.

