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KAHDEN MAAILMAN
VÄLISSÄ
Me lievästi kehitysvammaiset aikuiset tarvitsemme
vähän tukea. Tarvitsemme vähemmän tukea ja apua
kuin vaikeammin vammaiset ihmiset.
Lievä kehitysvamma ei näy ulospäin. Emme tarvitse
kokoaikaista silmällä pitoa. Emme kaipaa sääliä.
Lievä kehitysvamma on kuitenkin yksi ominaisuutemme
ja monelle meistä se onkin rikkaus.

MAHTI-projekti järjestää sopeutumisvalmennuskursseja lievästi kehitysvammaisille aikuisille ja
heille, jotka hyötyvät samankaltaisesta tuesta.
Toimintamme on tarkoitettu myös vähän tukea
tarvitsevien aikuisten lähi-ihmisille.
Vertaistuki on sopeutumisvalmennuksen ydin.
Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia
ja tietoa toisiaan kunnioittavassa ja sallivassa
ilmapiirissä. Sopeutumisvalmennuksessa
vertaistuki on vastavuoroista kokemusten
vaihtoa ammattilaisten ohjaamana. Sopeutumisvalmennuksemme pyrkii tukemaan
osallistujien hyvää mielenterveyttä.
Kurssilaistemme kokemuksista on tullut ilmi,
että he eivät koe kuuluvansa niihin kehitysvammaisiin ihmisiin, jotka tarvitsevat paljon
hoivaa ja apua arjessaan. He eivät myöskään
tunne kuuluvansa ns. valtaväestöön,
eli vammattomiin ihmisiin. Ammattilaiset
ja lähi-ihmiset nimeävätkin usein lievästi
kehitysvammaiset ihmiset väliinputoajiksi.
Kokemuksemme on, että lievästi kehitysvammaiset aikuiset eivät aina saa riittävän
yksilöllistä ja kykyjä huomioivaa tukea ja
palveluja. Tämä voi johtaa arjessa
alisuoriutumiseen ja heikkoon itsetuntoon.
Aikuiset, joilla on lievä kehitysvamma, ovat
kirjoittaneet julkilausuman. Tällä he haluavat
tuoda esille ajatuksiaan ja tarpeitaan sekä
olla osaltaan vaikuttamassa palveluidensa
kehittymiseen.
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Osa meistä pystyy asumaan yksin, omassa kotona.
Osa meistä pystyy asumaan kotona niin, että joku käy
silloin tällöin auttamassa arjen pyörittämisessä.
Apua voimme tarvita esimerkiksi rahan käytön suunnittelussa
ja laskujen maksamisessa. Meilläkin on kykyjä opiskella
ammattiin, käydä palkkatöissä, olla parisuhteessa tai
perustaa perhe. Eli meillä on kykyjä oppia samoja asioita
kuin valtaväestölläkin, vaikka tarvitsemme oppimiseen
toistoja ja ohjausta.
Kohtaamme välillä välinpitämättömyyttä, meitä ei oteta
tosissaan. Tuntuu pahalta, turhalta ja loukkaavalta,
kun asioitamme hoidetaan puolestamme, selkämme takana.
Haluamme että työntekijät, jotka ohjaavat meitä, muistavat
että he ovat meitä varten töissä. Vaadimme, että asiat
hoidetaan aina suoraan, selkeästi ja asiallisesti.
Meiltä voi ja pitää kysyä asioita.
Elämme kuin kahden maailman välissä.
Koemme maailmamme siksi joskus ristiriitaiseksi.
Haluamme että meidät kohdataan tasavertaisina yksilöinä
ja ihmisinä. Emme halua lokeroitua tiettyyn muottiin.
Toivomme, että meitä kutsutaan omilla nimillämme.
Emme halua että meitä esitellään aina vain kehitysvammaisina, vaikka sellaisia olemmekin.
Vamma ei määritä ihmistä.
Olemme saaneet mahdollisuuksia opetella asioita.
Kukaan ei opi jos ei ole mahdollisuutta harjoitella!
Meillä on myös hyviä kokemuksia opiskeluista ja palkkatöistä,
koska olemme saaneet niihin oikeaa ja yksilöllistä tukea.

Toivomme mahdollisuuksia lisää
kaikilla elämän osa-alueilla!
MAHTI-kurssilaisten puolesta,
MAHTI-asiantuntijaryhmä
Kesäkuu 2015
Kehitysvammaisten Tukiliitto
MAHTI-projekti www.kvtl.fi/mahti

