
Muistoja ja palautetta - Mikä on Me Itsessä tärkeintä?  
Me Itsen 20 v. vuosikokousviikonloppu 16.-17.3.2019 

Tampere-talo, Duetto-salin aula Vastaukset ryhmitelty seuraavaan tapaan: 
 

Me Itsen aate ja tarkoitus (yhteensä 21 mainintaa)   

Ilo I , onni I ja  asia I 

Puolustaa: oikeuksia IIII 

 paljon tukea tarvitsevien meikäläisten oikeuksia III 

 Ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia II 

 Yhdenvertaisuutta IIII 

Tasa-arvoa I 

Me Itse -asiat on tärkeitä. Tärkeää on ihmiset, saa tietoa niille, jotka eivät tiedä yhdistyksestä. II 

Alusta on jäsenmäärä huikeasti kasvanut. Hyvä kun paljon meikäläisiä. II 

 

Paikallisten Me Itse -ryhmän toimintaan liittyvät palautteet (yhteensä 25 mainintaa)  

Me Itse -ryhmien toiminta. Mukavaa käydä kokouksissa. IIII   

Vertaistuki IIIII   

Ystävät. Olen Me Itse-jäsen. Olen saanut yhdistyksen kautta paljon ystäviä ja ihania kokemuksia. IIIIIIII 

Vapaaehtoisen taustatukiverkoston tukeminen III 

Ei jää yksin. Loistavat toverit Me Itsessä. On hyvä henki. Puhalletaan yhteen hiileen. Me Itse on tärkeä 

harrastus. IIIII 

 

Kokemusasiantuntijoiden toimintaan ja vaikuttamiseen liittyvät palautteet (yhteensä 23 mainintaa) 

On tärkeää, että meikäläisiä kuunnellaan IIII 

Pitää päästä puhumaan eduskuntaan III 

Pitää päästä puhumaan oppilaitoksiin III 

Meikäläisten ääni kuuluu päättäjille IIII 

Pääsisi puhumaan omasta työstä. Aika vähän siihen on mahdollisuuksia. I 

Puhekeikoille pääsy on tärkeää – silloin vaikuttaminen on paras juttu IIIII 

Joensuu on aika syrjässä. Enemmän vois pyytää Joensuusta puhujia muuallekin. I 

Samaan suuntaan kuin oli Käsikynkkä -koulutus, jostain eri aiheesta. Elämä, arki ja työ -koulutus. I 

On puhujanimikyltti. I 

 

Tärkeintä on vaikuttaminen (yhteensä 11 mainintaa):   

Omaan päätöksentekoon ja itsemääräämisoikeuteen. Pystytään vaikuttamaan.  IIIIII 

Asenteisiin III 

Hiljaisille ihmisille, jotka ei juuri saa ääntään kuuluviin tämä on tärkeää. II 

  

Voimaantuminen omassa elämässä (yhteensä 24 mainintaa)   

Kun olen toiminut Me Itsessä, uskallan puhua nyt. Ennen en uskaltanut. Olen tullut rohkeaksi. On parasta 

mitä on Me Itse. IIII 

Mulla on nykyään paljon Me Itsen facebook -kavereita. Olen tullut rohkeammaksi ottaa heihin yhteyttä II 

Käyn kylässä Me Itse -kavereilleni ja soitan puhelimella. Se vähentää yksinäisyyttä. Mukava porukka. Uusia 

tuttavia saa. Ystäviä. Saa olla ihmisten kanssa. IIIIIIII 

Kyllä näillä eväillä taas jaksaa, oikeesti porukassa tekemisessä on VOIMAA! Toisten kanssa oleminen. Tapaa 

toisia ympäri Suomea.  Tutustua uusiin ihmisiin ja löytää samanhenkisiä ihmisiä. III 



Mun elämä muuttui, kun liityin Me Itseen. Löysin poikakaverin. Löysin puolison. II 

Kehitysvammaisten tulevaisuus. I 

Olin ensimmäisessä johtoryhmässä. Tykkäsin olla siinä. Olen ollut 7 vuotta mukana. Olen perustajajäsen 

26.2.1999 perustettiin. Olen yksi niistä. 2003 lähtien olen ollut mukana. Irmeli pyysi. Mikolle ilmoitettiin 

että lähdetään. Toimin turun alajaostossa. IIII 

 

Sekalaista palautetta (yhteensä 30 mainintaa)  

Oli hyvin järjestetty juhla lauantaina. Kaikki sujui hyvin.  Ihan mukavaa ollut. Mukavat vuosikokoukset! 

Mahtavaa! Ihmisten avuliaisuus kokouksissa. Vuosikokousreissut jää mieleen. Näkee uusia ihmisiä, 

verkostoituminen. Illanvietot ja ohjelmat kivoja. Oli kivaa tulla Me Itse vuosikokoukseen.  Tottakai hauskaa, 

mukava käydä kokouksissa. Hyvät Me itse -päivät ja tapahtumat.  IIIIIIIIIII 

Johtoryhmän ehdokasesittely edessä: Nimi, tavoitteet. Äänestykset mukavia, saa nähdä kuka pääsee 

johtokuntaan. Kuka pääsee vaikuttamaan. III 

Onnea 20v Me Itselle. Juhlassa kaikille tsemppiä. IIIII 

Sikne I  😊  

En kadu liittymistä. I 

Kiitos kaikille mukana oleville. I 

On tärkeää, että kokee kuuluvansa johonkin. Mukavaa olla Tampereella Me Itsessä. II 

Me Itse tunnetaan II 

Esityslistat suurennettu. Hyvä! Oli kuitenkin väärässä järjestyksessä. Jäsentiedote tarvitaan suurennettuna. I 

Julkilausuma sähköpostilla Yle-Jyväskylän uutisiin. I 

Saisi olla enemmän teatteriesityksiä. I 

Kiitos Me Itse tuesta vuoden 2015 menestystarinan toteutumisesta.  

    


