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Vuoden 2020 Me Itsen toiminnan teema 
toimeentulo, työn kirjo, opiskelu 

Selvitys vuoden 2020 sisällöllisen  
työn tueksi 

Rovaniemellä, lokakuussa 2019 
pidettyjen Me Itse -päivien aikana  
tehtiin kysely. Kysely oli kaksiosainen.  
 
Aluksi selvitettiin meikäläisten  
kokemuksia vaikuttamisesta  
ja oman Me Itse -ryhmän toiminnasta.  
 
Toinen osuus kyselystä on tarkoitettu  
ensivuoden sisällöllisen Me Itse -työn tueksi.  
Tässä osuudessa kysyttiin kokemuksia työstä  
ja toimeentulosta sekä opiskelusta. 
 
Päivien aikana havaittiin,  
että kysely oli liian pitkä.  
Siksi kyselyä lyhennettiin.  
Kyselyn alkupuolelta jätettiin  
ryhmän toimintaan  
ja edunvalvontaan liittyvät kysymykset pois.  
Näitä kysymyksiä voidaan kysyä 
vuosikokouskyselyn yhteydessä.  
 
Koko kyselyyn vastanneita oli viisi, 
ennen lyhentämistä. 
Alkupuolen kysymyksistä tarkasteltiin 
ainoastaan yhtä kysymystä: 
Mitä jos Me Itseä ei olisi? 

Mitä jos Me Itseä ei olisi? 

Me Itsen merkitys on jäsenille suuri. 
Erityisen merkittävää toiminta on 
yksinäisyyden vähentäjänä.  
Mahdollisuus tavata ihmisiä eri puolilta Suomea 
on tärkeää, samoin tiedon saanti. 
 

- Joku tyhjyys olisi. 
- Näkisi kavereita vähemmän. 
- Olisin vaan kotona yksin. 
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- Vähentäisi sosiaalisia kontakteja  

lähipiirin kanssa sekä suomen laajuisesti. 
- Tiedon saanti vähentyisi. 
- Paikkakunnalla ei tapahtuisi mitään. 

Tietoa vastaajista 

Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 17, 
heistä oli naisia 9 ja miehiä 8. 
Kaikki eivät halunneet vastata  
kaikkiin kysymyksiin. 
 
Vastaajat olivat pääosin keski-ikäisiä, 
30-62 -vuotiaita. 
  
Suurin osa vastaajista oli ollut mukana  
Me Itse -toiminnassa 6-10 vuotta. 
Ilahduttavaa oli, että päivillä oli mukana 
uudempia jäseniä. 

Kokemuksia työstä 

Monenlaisia työtehtäviä 

Vastaajien työpaikat olivat monenlaisia.  
Työtehtäviä oli asiakaspalvelussa, myynnissä, 
ja mainosten jakelussa. 
Työtä tehtiin myös siivoojana, talonmiehenä, 
keittiötöissä, pyykki- ja roskakuljetuksissa,  
kaupassa purkamassa kuormia, postinjaossa  
ja ”vähän kaikessa”. 
  
Myös perinteiset ”toimarityöt”, 
kuten kirjekuorten pussitus ja  
mattojen kutominen ja peseminen on mainittu. 
Nämä maininnat olivat vähäisempiä. 
 
Vastaajista 7 kertoi saavansa palkkaa 
ja 8 avotyön työosuusrahaa. 
Joku vastaajista ei ollut varma kumpaa saa: 
”Luulisin että palkka.”  
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Miten tulet toimeen palkallasi? 

Suurin osa vastaajista kertoi  
tulevansa toimeen palkallaan hyvin  
tai ihan ok. 

- Eläke riittää asuntoon ja ruokaan,  
lääkkeet vie paljon rahaa. 

Neljän vastaajan mielestä rahat eivät riitä.  
 
Yksi vastaaja kertoi tekevänsä  
omia tuotteitaan myyntiin 
ja hankkimalla näin lisätuloja. 

Voitko toteuttaa haaveitasi,  
vai onko sinulla liian vähän rahaa  
esimerkiksi harrastuksiin? 

Vastaajat olivat pääosin melko tyytyväisiä  
rahojen riittävyyteen. 
Joillakin rahaa oli niin vähän, 
että ei voinut harrastaa mitään. 
Elämää sopeutettiin tulojen mukaisiksi.  
Yhden vastaajan harrastus oli sellainen,  
että sitä saattoi harrastaa kotona, eikä vaatinut rahaa. 
 

- En ole työlläni elänyt. Olen elänyt eläkkeellä. 
- Voin toteuttaa haaveita. 
- Kyllä voin 
- Vois enemmänkin harrastaa mutta harrastuksia on paljon. 
- Kokkikurssilla, sisupartio, kuulun tukiyhdistykseen. 
- Valokuvaus. Valokuvista tehdään näyttely.  

 Haaveita on paljonkin. 
- Ylimääräisiin harrastuksiin ei ole varaa. 
- Pystyn toteuttamaan. 
- Säästämällä saa mitä tarvii. 
- Liian vähän rahaa esimerkiksi urheilumatkoihin.  
- Harrastaisin enemmän liikuntajuttuja jos olisi rahaa. 
- Liian vähän rahaa harrastuksiin.  
- Enemmänkin rahaa voisi olla harrastukseen. 
- Osaksi omat rahat riittää,  

vanhemmat auttaa antamalla rahaa lasketteluun 
- On liian vähän rahaa. Harrastuksia olen joutunut  

lopettamaan, koska maksoi liikaa. 
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”Mitä muuta haluaisit kertoa työstäsi  
tai työhön liittyvistä asioista” 

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä työhönsä. 
Kokemukset palkkatyöstä ja tämän jälkeen 
palaamisesta työosuusrahalle masensi. 
Työosuusrahan pienuus oli harmittavaa, 
saatu raha meni erään vastaajan mukaan ruokaan. 
Siitä ei jäänyt mitään. 
 

- Olen saanut nähdä mitä se vois olla  
jos olisi taviksen töissä. Se, mitä on palkkatyö. 

- Palkka voisi saada enemmän.  
Palkka maksetaan käteisenä. Kaupungin toiminnassa.  

- Pieni työosuusraha, joka menee ruokaan. 
 
Ihmiset kokivat työnsä pääosin mielekkääksi. 
Samoin työyhteisö ja työkaverit olivat ”kivoja”. 
Myönteistä oli myös mukava työympäristö 
ja mahdollisuus olla työn ohessa ulkona. 
 

- Mukava työympäristö  
- Päivät menee nopeasti neljänä päivänä viisituntisesti töitä.  
- Todella paljon viihdyn. Muutoksen tuulet, kauppias vaihtunut.  
- Tykkää kun voi olla työn ohessa ulkona 
- Monipuolista, päivät eivät ole samanlaisia  
- Hyvät työyhteisöt. Kannustaisit hakemaan muitakin palkkatyötä.  
- Työ on kivaa, ei tarvi olla ainoastaan kotona on tekemistä 
- Työkaverit on kivoja, kaikki työtehtävät mitä annetaan on mukavia 

 
Vapaa-ajan harrastus voitiin kokea merkityksellisenä ”työnä”. 

- Vapaa aikana olen hoitanut pesäpallokentän tulostaululle 17 vuotta. 
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Vastaavatko työtehtävät koulutustasi? 

Suurin osa vastaajista teki työtä,  
johon oli saanut koulutusta. 
Eivät kuitenkaan kaikki. 
Vastaajista osa ei ollut käynyt ollenkaan koulua. 
 
Kommentteja vastauksista: 

- Olen saanut tehdä molempia koulutusta vastaavia 
tehtäviä 

- En ole käynyt koulua ollenkaan.  
- Ei koulutusta. 
- Ei tällä hetkellä, terveydellisistä syistä. 
- Ei todellakaan. Olen ompelija.  

Tätä tehnyt joskus toimintakeskuksessa. 
 

Mitä osaamista tarvitset työssäsi? 

Vastaajilla oli monenlaista osaamista,  
kärsivällisyyttä ja eettistä osaamista,  
esimerkiksi salassapitoasian ymmärtämistä. 
 

- Kärsivällisyyttä, keskittymiskykyä,  
sosiaalisuutta, salassapitovelvollisuus 

- Löytää paikat, olla tarkkana.  
- Ymmärrystä, tukihenkilötyyppistä työtä. Laajasti osaamista. 
- Muistaa kaikki paikat josta postia tulee hakea 
- Henkistä ja fyysistä kestävyyttä 
- Käden taidot, hyvät sosiaaliset taidot,  

rauhallisuus, maltillisuus, huumorintaju. 
- Kutomiseen, siivous välineiden käyttöä  

ja raaka aineiden käsitteleminen 
- Tarkkuutta 
- Keskittymistä järjestämisen säilymiseksi 
- Neuvojen kysyminen, järjestelmällisyyttä, keskittymistä 
- Kotitaloustaitoja, tarkkuutta postiasioissa, luotettavuutta. 
- Osaan, ei tarvitsi neuvojista. Neuvominen ärsyttää.  

Tykkään työstä. Palkkaus ei vastaa osaamista. 
- Käden taidot ja taide.  

 
Joskus toivetyöhön ei olllut mahdollisuutta, 
koska työssä vaadittava keskeinen osaaminen puuttui.  

- Haluaisin kassalle, mutta ei voi,  
koska ei ole osaamista rahasta.  
Järjestelmällinen, iloinen. Neiti sunshine. 
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Vastauksia opiskeluun liittyen 

Osaa vastaajista opinnot vielä kiinnostaisivat. 
Ei kuitenkaan kaikkia. 
Toivottu opiskeluala oli jo joillakin tiedossa; 
samoin opiskelun esteet, esimerkiksi kalleus. 

- Opintopisteet luovin kautta on täynnä.  
- Ehkä. Harrastan saksankielen opiskelua. 
- Lisää nykyiseen  
- Haluaisin opiskella hierojaksi, mutta on liian kallista.  
- Lastenhoitaja  
- Valokuvaus  
- Talonmiesasioita  
- Ehkä hevosten hoitajaksi.  
- Sosiaaliala homma. Päihdetyö. Autoala.  
- Ei vielä ideaa. 

Mitä terveisiä haluat antaa Me Itselle? 

Mukavaa Rovaniemi-viikonloppua! 

Enemmän tapahtumia. 

Hyvät terveiset kaikille!  
Teette hyvää ja arvokasta työtä! 

Kaikki hyvin. 

Mahtavampaa porukkaa ei ole missään. 

Jatketaan kuten tähänkin asti 

Tekisi enemmän yhteistyötä ryhmien kanssa,  
tapaamisia enemmän. Miettisi mistä saisi enemmän rahaa. 

Hyvin toimii, jäseniä mukavasti Ylitorniolla.  
Jatketaan samaan malliin kuin tähänkin asti 

Yrittäkää saada lisää muita ihmisiä mukaan. 

Terveisiä toimistolle! 

Saisi oman ryhmän toimintaan lisää rahaa,  
jolla voisi suunnitelmia toteuttaa.  

Kaikkea hyvää kaikille 

Enemmän tapahtumia, esteetön. 

Palkka ja työasiat 

Palkkatyön esillä pitäminen.  
Kunnassa vain viisi työntekijää palkkatyössä. 
Kotisivut pitäisi pysyä ajan tasalla. 

 


