
Me Itse ry ja yhdistyksen Lapin alueryhmä Metkat vetoavat päättäjiin,
vammaispalveluista vastaaviin sekä alan työntekijöihin.

Itsemäärääminen – Minä itte päätän!
Meillä on oikeus päättää omista asioistamme,
vaikka jotkut päätöksemme olisivat huonoja.
Tarvitsemme päättämiseen tietoa ja ohjausta,
emme rajoitteita.
 
Asuminen – Emme ole myytävänä!
Asuminen on kaikkien ihmisten perusoikeus.
Meidän asumisemme on kuitenkin tehty vaikeaksi.
Meillä on yksinkertainen ratkaisu:
Kuunnelkaa meidän toiveitamme ja
järjestäkää asuminen niiden mukaisesti.
 
Työ ja toimeentulo – Palkkaa mut!
Meistä vain muutama sata on palkkatyössä.
Monella tuhannella meistä on kykyä ja
halua tehdä palkkatyötä.
 
Työhönvalmennusta ja tuettua oppisopimusta on lisättävä.
Palkkatyömahdollisuudet on kartoitettava.
Työosuusraha on korotettava välittömästi
12 euroon päivässä.
Avotyöpaikat on muutettava palkkatyöksi esim.
myöntämällä meille pitkäaikaista palkkatukea.
 
Vuorovaikutus ja viestintä – Viesti selkeästi!
Monet meistä jäävät tiedon ulkopuolelle.
Tarvitsemme tietoa aivan samoin kuin muutkin kansalaiset.
 
Selkokielen ja kuvaviestinnän käyttöä on lisättävä.
Tulkki- ja tulkkauspalvelut on varmistettava
niitä tarvitseville henkilöille.
Verkkosivuja pitää olla helppo käyttää.
Niistä tulee olla myös selkokielinen versio.
 
Esteettömyys – Pääseekö sinne?
Monet meistä käyttävät apuvälineitä,
esim. pyörätuolia, kuulokojetta tai valkoista keppiä.
Siksi tilojen ja palvelujen tulee olla esteettömiä.
Esteettömyys on otettava tosissaan.
Tietoa esteettömyydestä löytyy vammaisjärjestöistä.

Henkilökohtainen apu – Minä saan valita!
Henkilökohtainen apu mahdollistaa
monelle vammaiselle omat valinnat.
 
Henkilökohtaista apua on saatava
niin monta tuntia kuin sitä tarvitsee.
Avustajakoulutusta on lisättävä.
Vaikeavammaisia ei saa jättää
henkilökohtaisen avun ulkopuolelle.
 
Ei hoitoa vaan tukea ja avustamista!
Sairas tarvitsee hoitoa.
Vammainen tarvitsee avustamista ja tukea
sekä tarvittaessa kuntoutusta.
 
Vammaisalalla tulee pääsääntöisesti
luopua hoitajanimikkeistä.
Hoitaja antaa väärän kuvan meidän tuen tarpeistamme.
 
Osallisuus - Kohtaa mut!
Palvelusuunnitelman mukaiset palvelut
mahdollistavat oman näköisen elämän.
Vain harva meistä tietää,
mitä oma suunnitelmamme sisältää.
Palvelusuunnitelman tulee olla selkokielinen.
Sen sisältö ja merkitys on kerrottava niille henkilöille,
joilla on lukemisen tai luetun ymmärtämisen vaikeuksia.

Me Itse ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäseniä ovat
henkilöt, joilla on kehitykseen, ymmärtämiseen tai oppimiseen
liittyvä vamma. Yhdistyksellä on yli 1100 henkilöjäsentä.
Lapin Metkat on Me Itsen Lapissa toimiva alueellinen ryhmä.
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