
Meikäläisiä Satakunnasta  
syystiedote 2014 

     päivitys 17.9.2014     

 

Meikäläisiä Satakunnassa on  
kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien  
sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien  
meikäläisten yhteinen työnimi.  

Toiminnoissa on mukana tällä hetkellä  
noin 70 aktiivista tekijää ympäri Satakuntaa. 

Yhteisiä asioita kaikille on  
Me Itse alajaostoiminta  
ja kansalaisopistojen MEKA TV kurssit.  

Kaikki ryhmät tekevät yhteisöelokuvia  
ja tuovat toiminnallaan  
vammaisten omaa ääntä kuuluviin  
sosiaalisen median kanavia käyttäen.  

Varsinaista työntekijää ei ole,  
mutta taustatyöntekijänä toimii  
Ari Impola muun työn ohessa 
sekä alueen alajaokset yhteistyössä. 

Omaa toimitilaa ei ole, 
mutta tukikohtana toimii 
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus Porissa. 

 



Blue Sea Film Festival Raumalla 22.8.2014 
 

Suomalainen animaatio täyttää 100 vuotta tänä vuonna. 
Kehitysvammaiset ovat tehneet animaatioita 15 vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi kaikki  
Satakunnan elokuvaryhmät ovat tehneet 
Jälkijunassa projektissa oman animaation. 

Jälkijunassa animaatioelokuvien ensi-ilta oli  
elokuvateatteri Iso-Hannussa 
perjantaina 22.8.2014  
Blue Sea Film Festivaalien yhteydessä. 

Tilaisuuteen oli vapaa pääsy 
ja yleisöä oli yli 60.  

 

Kansalaisopistojen MEKA TV kurssit 
 
Kehitysvammaisten MEKA TV toimintaa 
opiskellaan kansalaisopistoissa Eurajoella,  
Harjavallassa, Huittisissa, Merikarvialla, Porissa ja 
Ulvilassa. 

Kaikilla kursseilla tehdään yhteisöelokuvia 
ja opiskellaan itse tekemällä oppien 
vaikuttamista vammaisten asioihin 
sosiaalisen median kautta. 

Eurajoen kurssi alkaa Toimarissa 26.9.2014. 
Ryhmä kokoontuu kerran kuussa  
perjantaisin koko päivän ajan  
kello 9:00 alkaen. 

Harjavallan kurssi alkaa Hopeanuolessa 4.10.2014. 
Kokoonnumme lauantaisin 4 kertaa 
3 tuntia kerrallaan kello 13:00 alkaen. 

Huittisten elokuvapiiri alkaa 6.9.2014  
kello 12:30 Huittisten kansalaisopistossa. 
Kokoontumisia on neljänä lauantaina. 

Merikarvian piiri aloittaa 29.9.2014.  
Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai 
yhteensä 6 kertaa ja on kokopäiväkurssi 
alkaen kello 9:00. 

Porin sosiaalisen median kurssi alkaa 23.9.2014.  
Kokoontumiset on tiistaisin kello 9:00 alkaen 
ja kurssi on kokopäiväkurssi. 

Uutena kurssina alkaa lasten animaatiokurssi 
Olavin koulussa Ulvilassa 17.9.2014 alkaen. 



Muita tapahtumia  
 

13.-14.10.2014 järjestetään Porissa  
Hyvästi masentava maanantai 
tapahtumapäivät, 
jolloin saapuu Radio Valo 
ja Mielentöntä valoa –projekti Helsingistä 
Poriin kiertueelle. 

Satakunnasta lähtee 25.-26.10.2014 
jokaisesta Me Itse alajaoksesta kaksi edustajaa  
Jyväskylään valtakunnallisille Me Itse alajaospäiville. 

 

Kehitysvammaisten teemaviikko 1.-7.12.2014 
 

Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikolla 
JOKAISELLA ON OIKEUS TIETOON 
Satakunnassa järjestetään tilaisuuksia  
1.12. Merikarvialla 
2.12. JÄLKIJUNASSA seminaari Porissa 
3.12. Harjavallassa 
4.12. Huittisissa 
5.12. Eurajoella 

Porin tapahtuma on valtakunnallinen, 
muut ovat paikallisia tapahtumia. 

 
Tiedottaminen 

 

Pyrimme syksyllä 2014 tehostamaan tiedottamista 
kaikkien Satakunnan meikäläisten  
sekä meikäläisten kanssa vaikuttavien 
yhteisöiden kesken. 

Tästä uudesta tiedotteesta on tarkoitus 
kehittää pysyvä ja säännöllinen 
3-4 kertaa vuodessa tuleva tiedote. 

Osa jaetaan paperiversiona  
sekä sähköpostitse PDF –tiedostona. 
Jakelusta ja tulevasta sisällöstä 
vastaavat meikäläiset itse. 

Meikäläisillä on oma blogi osoitteessa  
mesatakunta.blogspot.fi 

Facebook osoite on  
facebook.com/mesatakunta 

Meikäläisten YouTube kanava on  
youtube.com/meitsery 



Aina ajan tasalla olevaa tietoa 
ja linkkejä tiedon lähteille 
löytyy MEKA TV Internetsivuilta 
www.meka.tv 

Pysytäänpä siis kanavalla 
ja ollaan aktiivisia tiedon jakajia 
yhdessä. 

Seuraava Meikäläisiä Satakunnassa tiedote ilmestyy  
kehitysvammaisten valtakunnallisen teemaviikon yhteydessä. 

Uusia juttuja tiedotteeseen tehdään 
kaikissa satakuntalaisissa mediapiireissä 
pitkin syksyä. 

 

YHTEYS 
 

MEKA TV C/o Ari Impola 
Katariinankatu 18 
20100 PORI 

050 517 8011 

impola@meka.tv 

 

Myötätuulen viesti Porissa 12.6.2014 

Tuomme teille tämän viestin, 
sillä vain kohtaamalla toisemme  
voimme luoda yhdessä  
paremman huomisen meille kaikille. 

Meillä kaikilla on suuri voimavara  
ja halu muuttaa tulevaisuutta 
yhdessä rakentaen ja oppien toisiltamme. 

Toivomme,  
että kun meitä koskevia päätöksiä tehdään, 
niin mitään päätöksiä  
meistä ei tehdä ilman meitä. 

Toivomme ja uskomme,  
että teillä on halu ja kyky tehdä  
meidän kanssamme yhdessä päätöksiä,  
jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, 
vielä sittenkin kun meitä ei enää ole. 

EI MITÄÄN MEISTÄ ILMAN MEITÄ 

http://www.meka.tv/


Lyhty ry:n Radio valo sekä Sosped säätiön Mieletöntä valoa -hanke kiertävät  

syksyllä ympäri Suomea esittelemässä hankkeitaan etsien uusia yhteistyötahoja. 
Tämä kiertue tulee Poriin 13.-14.10.2014. 

Järjestämme vierailun yhteydessä Porissa erilaisia info- ja workshop tilaisuuksia.  

 

HYVÄSTI MASENTAVA MAANANTAI 
Keskustelutilaisuus Satakunnan Yhteisökeskuksessa 

Isolinnankatu 16 Porissa 
maanantaina 13.10.2014 kello 18:00 

 

Tilaisuudessa esitellään alueen yhdistyksille yhteisömedian mahdollisuuksia  
sosiaali-, vammais- ja mielenterveysaloilla sekä  

illan päätteeksi on mahdollista osallistua workshoppeihin  
mahdollisten uusien hankkeiden ja yhteistyökuvioiden suunnittelun merkeissä. 

 

 

 

RADIO VALO 

Radio valo on Lyhty ry:n ylläpitämä kehitysvammaisten oma radiokanava Helsingissä, jolla on 

myös erilaisia kansainvälisiä hankkeita yhteisömedian ja radiotoiminnan puitteissa.  

Lisätietoa osoitteesta http://www.radiovalo.fi 

MIELETÖNTÄ VALOA 

Sosped säätiön uusi hanke Mieletöntä Valoa on aloittanut toimintansa. Tavoitteena on luoda 

uudenlaista mediatoimintaa, joka eroaa aiemmin nähdystä: Mieletöntä Valoa tuo 

kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat yhteen. He auttavat toisiaan tekemään 

yhdessä mediaa ja kulttuuria – ilman ennakkoluuloja. Toiminta ei tuota voittoa ja toimii ympäri 

Suomea. Lisätietoja projektista http://mieletontavaloa.fi 

MEKA TV 

MEKA TV on taas omaa luokkaansa maailmanlaajuisestikin mitattuna kehitysvammaisten 

yhteisöelokuvien tuottajana ja sosiokulttuurisena innostaja. Lisätietoa http://meka.tv 

 

Tarjolla on siis melkoisen ainutlaatuinen tietopaketti,  
joka siis maksaa osallistumisen ja ilmoittautumisen vaivan. 

Ilmoittautumiset siis impola@meka.tv   
tai toimisto@yhteisokeskus.fi  

tai 044 740 9922 / Satakunnan yhteisökeskus 

TERVETULOA 

 

Tilaisuuden järjestää Satakunnan Yhteisökeskus,  

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, Porin Me Itse ja MEKA TV 

 



7. valtakunnallinen erityisryhmien elokuvaseminaari  
Porissa 2.12.2014 

Porin seudun kansalaisopiston auditoriossa 

Seminaari on yksi kehitysvammaisten valtakunnallisen teemaviikon  

1.-7.12.2014 tapahtumista. 

Tämän vuoden teemana on 

JOKAISELLA ON OIKEUS TIETOON 

Lukutaito on yksi keskeinen teema 

ja elokuvaseminaarissa pohditaan  

tietysti kuvanlukutaidon merkitystä.  

10:00 TERVETULOA 

Valtakunnallisen Me Itse ry:n tervehdys 

Kehitysvammaisten teemaviikon julistus 

Asiaa henkilökohtaisesta avusta, Assistentti info 

11:00 omakustanteinen ruokatauko 

12:00 JÄLKIJUNASSA 

Puheenvuoroja lukutaidon ja varsinkin kuvanlukutaidon merkityksestä  

JÄLKIJUNASSA 15 vuotta kehitysvammaisten animaatioita 

20 vuotta kehitysvammaisten elokuvatoimintaa Eurajoella, Merikarvialla ja Porissa 

Muut esiintyjät varmistuvat lokakuussa 

13:30 kahvitauko 

14:00 JÄLKIJUNASSA ensi-ilta sekä muuta yllätysohjelmaa 

15:00 HYVÄÄ KOTIMATKAA 

Lähes aina ajan tasalla olevia LISÄTIETOJA osoitteesta www.meka.tv 
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