Myötätuulen viesti 2000

Viesti,
jonka me kehitysvammaiset
tuomme teille tällä kertaa,
on vielä tyhjä taulu.
Vain yhdessä kokemalla
ja yhdessä työtä tekemällä
voimme täyttää taulun,
joka kuuluu meille kaikille.
Jos vammaiselle hyvä yhteiskunta
on hyvä yhteiskunta kaikille;
olkoon tämä viestin yhteisenä teemana
tyhjän taulun täyttäminen,
yksin ja yhdessä,
meille kaikille.

Myötätuulen viesti 2000
www.sekk.fi/mtviesti
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Myötätuulen viesti 2000
Satakunnan kehitysvammaiset järjestävät Myötätuulen viestin nyt
viidettä ja viimeistä kertaa. Viesti on kulkenut Satakunnassa 1992
lähtien joka toinen vuosi.
Viestin tarkoituksena on ollut tuoda esille kehitysvammaisten
mahdollisuuksia osallistua yhteiseen kehitykseen. Monessa mielessä
viesti täällä Satakunnassa on tehtävänsä tehnyt. Kehitysvammaiset
ovat osoittaneet käytännössä, että he ovat valmiita integroitumaan
yhteiskuntaan ja nimenomaan kulttuuritoiminnan alueella tulokset
ovat erityisen onnistuneita.
Aiemmista viesteistä poiketen viesti tänä vuonna ei ole
polkupyöräviesti. Viesti kulkee pitkin vuotta, vietämme 29 kunnassa
tapahtumapäiviä ”Päivä kotikunnassani” -teemalla. Kuvaamme viestin
aikana 30 osaisen kotiseutu-ohjelmasarjan jokaisesta alueen
kunnasta Porin KarhuKanavalle esitettäväksi MEKA TV
tuotantokaudella syksy 2000 – kevät 2001.
Viesti on lähtenyt liikkeelle vaatimattomasti ja matalalla profiililla;
taloudellista tukea emme ole hankkeellemme vielä saaneet. Uskomme
kuitenkin, että viestin pienimuotoisista vuorovaikutteisia
kohtaamisista rakentuu yksi Satakunnan merkittävimmäistä
kulttuurihankkeista täällä Satakunnassa tänä armon vuonna 2000.
Millaiseksi Satakunnan maakuntaviesti sitten vuoden lopulta
muodostuu, tulokset nähdään vuoden 2000 lopulla Ulvilan kaupungin
kanssa järjestettävässä lopputapahtumassa, jossa julkaisemme
Myötätuulen viesti 2000 aikana kerätyn tiedon ja löytämämme alueen
kulttuuriset helmet.
Viestin alkutaipaleita ja kulkua voi seurata parhaiten Internetissä
www.sekk.fi/mtviesti sekä alueen paikallistelevisioissa Rauma TV ja
Porin KarhuKanavalta.
taidepainotteisen erityistyön ohjaaja
Ari Impola

Kehitysvammaisten viestejä
joita kerättiin 31.1.2000 Särmää ja Räiskettä tapahtumassa
Myötätuulen viesti 2000 varten
– työryhmässä 22 henkeä
Rahaa toimintaan tarvitaan enemmän
Tukia ja palveluja leikattu vaikeimmin
vammaisilta liikaa
 Yhteiskunta ruokkii eriarvoisuutta, on
paljon syrjäytyneitä
 Pitäisi nostaa henkisiä arvoja
kulttuuritoimintaa tukemalla henkisten arvojen herättämiseen
tarvitaan myös taloudellista panosta pienilläkin summilla voidaan kehittää
vaikka mitä - pienikin tuki voi olla
suurta kannustusta
 Talkoohenkeä peräänkuulutetaan talkoohenkeä pitäisi tukea enemmän
 Osaajia tuettava, osaajat kiertoon koko
maakunnan hyväksi tulisi löytyä tukea
ja tahtoa
 Mielekästä tekemistä KAIKILLE
 Rohkeutta tuettava
 Kuntien tultava lähemmäs ihmisiä,
kynnyksiä päätöksentekoon
madallettava
 Eristäytymisen aika on ohi - tasa-arvo
on todellinen arvo
 Pois liiallinen holhoaminen - tukea
vain niille jotka tukea tarvitsevat
 Kehitysvammaisten aikuisuutta
tuettava enemmän
 Virikkeitä vaikeavammaisille lisättävä
 Pitäisi olla enemmän rohkeutta ottaa
myös (kulttuuri)rikkauksia vastaan



Myös syrjäkylien kehitysvammaiset
huomioon, kylille lisää palveluja
 Pankki, posti ja kauppapalveluja
lähelle
 Asennekasvatusta esimerkiksi lasten
vanhemmille, lapsilla ei ole
luonnostaan ennakkoluuloja
 Kevyen liikenteen väylät kuntoon
(etenkin talviaikaan)
 Harrastusmahdollisuuksia lisää
 Toimintakeskukset (palvelutilat)
elintärkeitä henkireikiä
kehitysvammaisille
 Kehitysvammaisten kulttuuripalveluja
lisää
 Rahallisia avustuksia kunnilta
tarvitaan lisää
 Lisää työmahdollisuuksia
"normaalitöistä"


Keitä me sitten ollaan...?
Yksin mutta ei yksinäisiä
Hulluja muttei tyhmiä
 Mykkä on viisain kuuntelija
 Kehitysvammaisuus ei ole eri asia



Ei ole vammaisuutta vaan
kehityksen eri asteisuutta

MEKA TV

C/o Ravaninkoto
Ravanintie 331

C/o Ari Impola

www.sekk.fi/mekatv

28450 VANHA-ULVILA

 02 - 6370 977

email mekatv@nic.fi

 02 - 677 4452

 050 - 517 8011

Tiedoksi, julkaisuvapaata

6.8.2000

Myötätuulen viesti 2000 etenee
Pohjois-Satakunnassa 7.-10.8.
ja KarhuKanavalla keskiviikkoisin
Satakunnan kehitysvammaiset järjestävät Myötätuulen viestin nyt
viidettä ja viimeistä kertaa. Viesti on kulkenut Satakunnassa 1992
lähtien joka toinen vuosi.
Viestin tarkoituksena on ollut tuoda esille kehitysvammaisten
mahdollisuuksia osallistua yhteiseen kehitykseen. Monessa mielessä
viesti täällä Satakunnassa on tehtävänsä tehnyt. Kehitysvammaiset
ovat osoittaneet käytännössä, että he ovat valmiita integroitumaan
yhteiskuntaan ja nimenomaan kulttuuritoiminnan alueella tulokset
ovat erityisen onnistuneita.
Viesti kulkee pitkin vuotta, vietämme 29 kunnassa tapahtumapäiviä
”Päivä kotikunnassani” -teemalla. Kuvaamme viestin aikana 30
osaisen kotiseutu-ohjelmasarjan jokaisesta alueen kunnasta Porin
KarhuKanavalle esitettäväksi MEKA TV tuotantokaudella syksy 2000 –
kevät 2001.
Ohjelmasarja on alkanut elokuun alusta ja ohjelmia esitetään
keskiviikkoisin KarhuKanavalta kello 19:15
Viesti on lähtenyt liikkeelle vaatimattomasti ja matalalla profiililla;
taloudellista tukea emme ole hankkeellemme vielä saaneet. Uskomme
kuitenkin, että viestin pienimuotoisista vuorovaikutteisia
kohtaamisista rakentuu yksi Satakunnan merkittävimmäistä
kulttuurihankkeista täällä Satakunnassa tänä armon vuonna 2000.
Millaiseksi Satakunnan maakuntaviesti sitten vuoden lopulta
muodostuu, tulokset nähdään vuoden 2000 lopulla Ulvilan kaupungin
kanssa järjestettävässä lopputapahtumassa, jossa julkaisemme
Myötätuulen viesti 2000 aikana kerätyn tiedon ja löytämämme alueen
kulttuuriset helmet.

Myötätuulen viestin pyöräretki
Karvia – Honkajoki – Siikainen - Pomarkku 7.-10.8.2000
Viesti etenee Pohjois-Satakunnassa Ravaninkodon asuntolan pyöräretkenä.

Myötätuulen viesti 2000
2.2. Ulvila - 10.5. Lavia - 16.5. Eurajoki - 20.6. Lappi - 27.6. Kullaa
29.6. Merikarvia - 4.7. Harjavalta - 5.7. Kokemäki - 6.7. Kiukainen

7.8. Päivä Karviassa

8.8. Päivä Honkajoella



pyöräilemme Karviaan Honkajoelta
Jyllinkoskelta, jossa pyöräilijöillä on
tukikohta. Karviassa olemme palvelutalolla
kello 12:00



13:00 alkaen tutustumista Karvian
kulttuurikohteisiin



illalla kohti Honkajokea, jossa yöpyminen

9.8. Päivä Siikaisissa



pyöräilyä Honkajoella Honkajoen
päivätoiminnan kanssa

10.8. Päivä Pomarkussa



Eteläpäässä kello 12:00



13:00 Eteläpään ja Siilisiimekseen
tutustumista



15:00 käsityöpajaan tutustuminen



17:00 Leväsjoen kylässä paljon ohjelmaa,
yöpyminen



pyöräilyä Pomarkkuun, jossa päivän
ohjelmaa suunnitellaan Etelärinteen
asuntolan kanssa



illalla kotiin Ulvilaan

17.8. Rauma - 5.9. Äetsä – 13.9. Vampula – 14.9. Säkylä – 15.9. Eura
Huittinen | Jämijärvi | Kankaanpää | Kiikoinen | Kodisjoki
Köyliö | Luvia | Nakkila | Noormarkku | Pori | Punkalaidun

Viestin etenemisestä ja pyöräretken järjestelyistä vastaa
Ari Impola 050 517 8011 ja pyöräretkestä 7.-8.8. myös
Terttu Kohtamäki 050 5208739.
Lisätietoja KarhuKanava ohjelmista ja viestistä
Myötätuulen viesti

www.sekk.fi/mtviesti

MEKA TV

www.sekk.fi/mekatv

sekä allekirjoittaneelta
taidepainotteisen erityistyön ohjaaja

Ari Impola

