Mika Mutanen, kehitysvammainen yrittäjä
Mika Mutanen syntyi v. 1971 Hilkka ja Ermo Mutasen perheeseen
diagnosoimattomana kehitysvammaisena. Vasta koulun aloittaminen paljasti, että hänellä on vajavuuksia henkisessä kehityksessä.
Myöhemmin osoittautui, ettei hän
pysty hahmottamaan numeroita
eikä kirjaimia.
Osittain Mikan kehityshäiriö oli
perheelle yllätys, koska hän oli
lapsena hyvin toimellinen, mutta
sikäli poikkeava, ettei hän varsinaisesti leikkinyt juurikaan leluilla, mutta matki aikuisia ja teki
heidän mallin mukaisesti ”töitä”.
Muun muassa hän tottui jo ennen
kouluikää kärryihin, työkoneisiin,
jopa puutarhajyrsimiin ja ajeli niillä kuin töitä tehden. Hän seurasi
tarkoin vanhempien erilaisia työsuorituksia ja oppi näin käsistään
käteväksi.
Peruskoulun jälkeen hän kokeili vuoden kansanopistoa ja pääsi
Korpilahden työkeskuksessa kangaspuiden ääreen. Se ”naula veti”.
Hän ei olisi siellä muuta tehnytkään. Mutta kun tuli pyrkimisen
aika erityisammattikouluun, psykologi antoi hänestä lausunnon,
joka ei meitä vanhempia tyydyttänyt: ”Henkisesti 5-vuotiaan tasolla”. Keskustelujen jälkeen hän
suostui muuttamaan lausuntoaan teknisistä kyvyistä ja muista ”merkittävistä” taipumuksista. Näin Mika pääsi kokeilemaan
lahjojaan ja taitojaan Perttulan
erityisammattikoulun
kankaankudonnan 2-vuotisessa koulutuksessa.
Mikasta tuli ”pätevä” kankaankutoja, mutta mistä työpaikka? –
Eläkkeistä jääneillä säästöillä hän
osti 3 x 6 metrin kokoisen työmaakoppia vastaavan rakennuksen, ja

siitä kunnostimme talkoilla hänelle puitteet Mikan matto- nimiseen
yritykseen. Kela antoi rahat tarvittaviin välineisiin, jopa paineilmalla toimiviin kangaspuihin. Eräs
yhdistys järjesti tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan ja näin Mika
sai aloittaa työt itsenäisenä yrittäjänä. Sitä kesti tosin vain nelisen vuotta, koska neuvontajärjestö lopetti toimintansa.
Mikä nyt eteen, Pinneberg? –
Työkeskus ei ollut tarpeeksi haastava. Mika halusi toimia omien
käsien ohjauksessa eli tehdä ”oikeaa” työtä. Kun työttömän miehen masennus iski niin lujaa, että
tarvittiin jo lääkitystä, päätettiin
kokeilla Mikan palvelu-nimisellä
yrityksellä. Kauppojen ilmoitustaululle vain tieto, että ”Mikan palvelu hoitaa puolestasi nurmikon
leikkuut ja muut kiinteistöhommat”. Näin alkoi taas työ luistaa.
Motivaatiota lisäsi se, että Muuramen Yrittäjät luovuttivat Mika
Mutaselle hopeisen 10-vuotisyrit-

täjän ristin. Olihan Mika ilmeisesti
ensimmäinen suomalainen kehitysvammainen yrittäjä.
Sitten tuli haastava tarjous:
Muuramen kunnan sosiaalihuolto tarvitsi aamiaisen jakajaa niille
kotihoidossa oleville vanhuksille,
jotka eivät enää pysty itse valmistamaan ruokia. Tarvitsi vain tehdä sellainen jakelulista, jossa on
nimien ja numeroiden lisäksi kuva
asiakkaan kotitalosta. Tätä 2 – 3
tunnin ja 45 – 75 kilometrin mittaista päivätaivalta Mika on hoitanut mopoautollaan jo toista vuotta kuutena päivänä viikossa.
Työ vaatii myös huvit. Mikalla
on rakas perhoskoira ”Rose”, joka
pitää mielialan pirteänä Luontokuvaus ja kalastus omalla veneellä on jo tuottanut yhden luontokuvanäyttelyn. Käsityöt ajoittuvat
pimenevän illan puhdetyöaikaan.
Ruoanvalmistus ja leipominen
ovat myös Mikan mielipuuhia.
Ermo Mutanen,
Mikan isä ja ”sihteeri”

Kevään ensimmäinen töyhtöhyyppä, kuva: Mika Mutanen

Valkohäntäkauriita, kuva: Mika
Mutanen

Syksyn värejä, kuva: Mika Mutanen

Mikan mopoauto Mega van, kuva: Jyrki Mutanen.
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