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”Meikäläisten lippulaiva Me Itse” 

 

Taustatietoja vastaajista 

Vuosikokousviikonloppuna toteutetun kyselyn vastaajia oli yhteensä 15. Vastausten määrää vähensi 

kyselyn suorittaminen ainoastaan yhden kyselijän toimesta. Kyselyn suorittajaksi oli etukäteen 

valittu kaksi henkilöä, mutta toinen sairastui.  

Lapin metkoista vastaajia oli kaksi. Metkat parveilivat (ovat ilmeisen hyvin ryhmääntyneet) kyselyn 

toteutuspaikkaan ja toinen metkojen vastaajista vastasi käytännössä koko ryhmän puolesta. Ryhmä 

neuvotteli yhdessä kysymyksistä ja vastauksista. 

Vastaajiksi valikoitui niukasti enemmistö miehiä, joita oli vastaajista 53 prosenttia. Ikäluokaltaan 

vastaajat edustivat keski-ikäisten (30-62 vuotta) ryhmää, ainoastaan yksi vastaaja kuului ikäryhmään 

18-29 –vuotta.  

Kysymyksen “Kauanko olet ollut mukana Me Itse –toiminnassa" yhteydessä vastaajat jakautuivat 

tasaisesti kaikkiin neljään ikäryhmään:  

  n Prosentti 

1-5 vuotta 4 26,66% 

6-10 vuotta 4 26,67% 

11-15 vuotta 3 20% 

15-20 vuotta 4 26,67% 

En osaa sanoa 0 0% 

 

Vastaajat kertoivat saavansa tietoa Me Itse –asioista (suluissa mainintojen määrä) 

taustatukihenkilöltä (3), Leija-lehdestä (3), toisilta jäseniltä, kavereilta, kokouksista tai entisiltä 

meitsekavereilta (8), Me Itsen toimistosta (2), netistä (2), tapahtumista ja seminaareista (2). 

Yksittäisiä mainintoja olivat tiedonsaanti Tukiliitosta tai tukiyhdistyksestä. 

Vastausten perusteella tärkein tiedonvälityskanava on toiset jäsenet tai ryhmä. Seuraavaksi 

merkittävimpiä tiedonjakajia ovat taustatukihenkilöt ja Leija-lehti. Huomionarvoista on, että kukaan 

vastaajista ei maininnut mitään somekanavaa tiedon saannissa tai välittämisessä. 

Toimintaan osallistuminen ja toiminnan merkitys 

Mikä sinulle itsellesi on tärkeää Me Itse –toiminnassa?  

Kysymykseen “Mikä itsellesi on tärkeää Me Itse –toiminnassa" vastaus on yksiselitteisen selkeä. 

Tärkeintä toiminnassa on kaverit ja ystävät: uusien kavereiden saanti ryhmissä ja ympäri Suomea ja 

vanhojen tapaaminen kokouksissa ja erilaisissa tapahtumissa. “Mukavaa väkeä, ei rymyporukkaa. 
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Eräs jäsen totesi olevansa tapahtumien jälkeen väsynyt mutta onnellinen. Me Itse -toiminta on 

tuonut mukanaan myös “uusia ideoita ja kokemuksia”.  

Yksilöllisellä tasolla toiminta on lisännyt itseluottamusta ja varmuutta, rohkeutta esiintymisissä. 

Jännitys esiintymistilanteissa on vähentynyt. ”Olen voittanut ujouden Me Itse –toiminnassa". 

Ryhmien kokoukset koetaan myönteisinä, samoin yhteiset tapahtumat ja retket: “Kiva käydä 

kokouksissa. Saa hyvän mielen vielä kokousten jälkeenkin.” Aika kuluu hyvin, “on vähän jotain 

tekemistä”. 

Lapin metkat ajattelee ryhmävastauksensa perusteella asioista tulevaisuussuuntaisesti. Tärkeää on, 

“... että Lapin Metkat toimii meidänkin jälkeen”. 

”Tieto on tärkeää.” Tiedonsaanti ja vaikuttaminen on mainittu vastauksissa usein. Me Itse –

toiminnassa saa tietoa siitä, missä asioissa on parantamista ja toiminnassa mukana olo helpottaa 

yhteiskunnallisten asioiden seuraamista.  Maininta oli myös oman äänen esiin saamisesta.  

Toimitko jossain Me itse -ryhmässä? Jos toimit, missä, jos et, miksi et? 
Vastaajista 14/15 kertoi toimivansa Me Itse -ryhmässä. Vastaajat edustivat Turun (4), Tampereen (3), 

Pohjois-Karjalan (2) ja Lapin (2, joista toinen vastaaja edusti ryhmäänsä laajemminkin) Me itse -

ryhmiä. Yksittäisiä vastauksia saatiin Pyhäjärven, Haukiputaan ja Helsingin ryhmien edustajilta. Yksi 

vastaajista ei käynyt enää kokouksissa, koska koki, että hänellä ei ollut siellä kavereita.  

Koetko, että olet saanut itse vaikuttaa asioihisi, mihin olet voinut vaikuttaa? 

Lähes kaikki vastaajat totesivat, että ovat saaneet vaikuttaa omiin asioihinsa. Kolme vastaajaa koki 

voivansa vaikuttaa yleisesti ja “kaikkiin omiin asioihinsa”. Muut maininnat liittyivät työhön, 

asumiseen, palvelusuunnitelmaan ja harrastuksiin. Ainoastaan yksi vastasi asian olevan 

“kaksipiippuinen juttu”. Hän ei ollut tyytyväinen edunvalvojan muutokseen liittyvässä asiassa.  

Vaikka kokemus omiin asioihin vaikuttamisesta oli pääosin myönteinen, oli vastauksissa havaittavissa 

osin myös synkempiä sävyjä. Palkka-asioihin vaikuttaminen on toivotonta. Työn tahti on liian kova, 

jopa niin, että eräs vastaajista koki olevansa burn out. 

Millaisiin asioihin olet saanut vaikuttaa yhdessä ryhmäsi kanssa? 

Ryhmät olivat jo aktivoituneet eduskuntavaalien alla. Kansanedustajia tai –edustajaehdokkaita tai 

kunnanvaltuutettuja kertoi ryhmänsä kanssa tavanneensa 7/14, eli puolet vastaajista. Eduskunnassa 

käynti oli näissä vastauksissa mainittu kolmesti.  

Ryhmänä on vaikutettu myös henkilökohtaisen avun asioihin ja Ei myytävänä -kampanjaan (2/14). 

Työpaikkoja on “haettu porukalla” esittäytymällä firmoissa. On myös voitu vaikuttaa siten, että on 

saatu “kunnon työpaikka” (2/14).  

Eräs ryhmäläinen kertoi ryhmänsä jäsenten olleen julkisuudessa. Ryhmässä oli voitu vaikuttaa 

ryhmähenkeen (1/14). 

Mikä on asia, johon tulevaisuudessa pitäisi vaikuttaa? 

Suurimmat vastaajien esittämät kehittämistarpeet liittyivät työhön ja asumiseen. Muina yksittäisinä 

asioina mainittiin puhekeikat, joita toivottiin lisää ja toive jäsenten kuuntelemisesta enemmän Me 

Itse ry:n toiminnassa sekä taloudellisiin kysymyksiin yhdessä vaikuttaminen. 
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Työn ja siihen liittyvät epäkohdat mainitsi 7/13 vastaajaa. Tärkeää olisi vaikuttaa työllistymiseen, 

työelämäkäytäntöihin ja palkkaukseen. “Ihmiset pitäisi ottaa tarkemmin huomioon työelämässä.” 

“Tuntipalkan pitäis nousta. Työosuusraha ei ole mitään. Ilmaistyöntekijöitä.” “Lisää liksaa!” 

Asuntoloihin pitäisi saada enemmän itsemääräämisoikeutta. Asuntolassa palvellaan erään vastaajan 

mielestä liikaa. Ihmisten pitäisi itse saada päättää missä asuvat. Senioriasuminen tulisi huomioida ja 

asumisen yhteydessä myös vapaa-aika.  

Kokemukset tavoitteista ja toiminnasta 

Mitä mieltä olet Me Itsen tavoitteista? 

”Aika hyvin sanottu” 

Vaikka Me itsen tavoitteet (STEA-määrittely) tuntuvat Me Itsen työntekijöistä abstrakteilta ja siksi 

vaikeilta, ei tämä ollut vuosikokousosallistujien kokemus. Peräti 12 vastaajaa (12/15) piti tavoitteita 

hyvinä. Vastauksissa esiintyi ”kyllä”, ”ihan hyvät tavoitteet”, ”hyvät tavoitteet” ja jopa ”loistavat, 

erittäin hyvät tavoitteet”. Tavoitteita pidettiin myös erittäin tärkeinä tai ainakin ok-tavoitteina.  

Tavoitteiden lisäksi vastaajat toivoivat huomioitavan työelämäkysymyksiä, ”enemmän palkkatyötä” 

ja itsenäiseen asumiseen liittyviä asioita. Me Itse akatemia on erään vastaajan mielestä tärkeä ja 

merkityksellinen kehittämistavoite. Hänen mukaansa Me Itse yhdistys voisi keskittyä 

”maailmanparantamiseen”, akatemian tarkoitus olisi tiedepainotteinen.  

Tavoitteen saavuttamiseen liittyi kommentti: ”Etenee pikkuhiljaa”. 

Palaute ja toiminnan kehittämisehdotukset 

Mitä ajattelet Me Itsen toiminnasta tällä hetkellä? Mitä pitäisi parantaa? 

”Kaikkia asioita pitäisi parantaa, yleisesti!” 

Kysyttäessä onko Me Itsen toiminta tällä hetkellä hyvää, huonoa tai ”en osaa sanoa”, vastasivat 

kaikki toiminnan olevan hyvää. 

Taloudelliset kysymykset nousivat kehittämistarpeina esiin. Tapaamiset ovat kalliita. Me Itsen pitäisi 

hankkia sponsoreita. ”Kaikki eivät pääse tapaamisiin, kun ei ole rahaa. Skype-seuraaminen ei ole 

läheskään sama kuin tapaamisiin osallistuminen.” Tapahtumia pitäisi olla enemmän ja ne voisivat 

olla erään vastaajan mielestä myös isompia. Niissä ”tapaa ihmisiä”. Osallistumiseen toivottiin tukea, 

erityisesti vaihdot ovat vaikeita. Johtoryhmän edustajien vähäistä määrää ja vaihtuvuutta kritisoitiin.  

Muita mainintoja: 

”Kokousasiakirjat pitäisi tulla kotiin ennen kokousta!” 

”Yhteistyötä eri toimijoihin pitäisi parantaa. Esimerkiksi Tampere-talo.” 

”Ettei tapaamisissa olisi koko ajan istumista.” 

Puhujakoulutusta tarvittaisiin lisää, samoin ”tietoa”. Eräs vastaaja totesi, että kaikki ovat tällä 

hetkellä hyvin. Yksi vastaaja ei osannut vastata mitään tähän kohtaan.  



  Ak/2.4.3.2019 
 

   
5/5 

 

Me Itse -toiminnan tarve 

Millaista elämä olisi silloin, jos Me itseä ei olisi? 

Me Itse -toiminta koetaan hyvin myönteisenä. Elämä ilman Me Itseä olisi ”tylsää” (7/15). Tylsyyttä oli 

arvotettu sanalla ”tylsempää olisi”.  Tylsyyteen oli lisätty perusteluja, kuten ”oltaisiin vain kotona”. 

Tylsyyden vastakohtana kuvailtiin myös toiminnan konkreettista merkitystä jäsenen elämälle:” Me 

itse muutti elämän täydellisesti. Olen saanut uusia kavereita. Sain poikakaverin.” 

Tylsyysmäärittely ei kaikille riittänyt. Tilannetta kuvattiin myös sanoilla yksinäistä, kurjaa, huonoa ja 

typerää. Elämä olisi myös outoa, koska kaverit ja tapaamiset Me Itsessä ovat tärkeitä. Näitäkin 

vahvemmin asiaa kuvattiin toteamalla, että elämä ei olisi mitään! 

Yhteiskunnallisena vaikutuksena olisi se, että kehitysvammaiset eivät saisi kuuluvuutta ja ihmiset 

ymmärtäisivät enemmän. 

Mitä terveisiä haluat antaa Me Itselle? 

”Me itse on tehnyt hyvää jälkeä!” 

Me Itsen toivottiin jatkossa jatkavan ”samaan malliin”. ”Asiat on jo sillai aika hyvin.” ”Jatkakaa 

enemmän ylöspäin vaan!” (4/14). Eräs toive oli, että Me Itse toimisi jatkossakin ja että sillä olisi hyvä 

tulevaisuus. 

Kehittämisterveinä esitettiin, että Me Itsen pitäisi vähän enemmän tsempata. Kokouspaikkaa pitäisi 

miettiä tarkemmin ja sponsoreita pitäisi hankkia, että jäsenten pitäisi maksaa vähemmän. uusia 

reissuja tai tapahtumia toivoi kolme vastaajaa (3/14). ”uusia reissuja, paljon!” Myös mainintaa pitäisi 

lisätä. Pienet kunnat tulisi huomioida paremmin. 

Yksi vastaaja toivotti terveisinä hyvää kevään jatkoa, toinen hyvää tätä vuotta ja terveyttä. 

Jälkimmäinen vastaaja toivoi myös enemmän yhteydenottoja.  
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