Myötätuulen viesti 96
Erilaisuuden kohtaaminen on aina vaikeaa. Silloin kun meiltä
puuttuu tietoa erilaisuudesta, sen kohtaaminen aiheuttaa
hämmennystä, saatamme tuntea pelkoa ja ahdistusta. Tiedon
puuttuessa teemme helposti vääriä johtopäätöksiä, saamme
epätodellisia mielikuvia, emmekä kykene näkemään
päätöstemme seurauksia.
Myötätuulen viesti etsii ja tarjoaa tietoa, taitoa ja
mahdollisuuksia, joiden avulla voimme rakentaa maailmaa
meille kaikille. Käytössämme on tekniikkaa, jonka avulla
ihmiset saavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tekniikka ei
ole edes kovin ihmeellistä, vaan arkipäivän tekniikkaa, joka on
jokaisen käytettävissä. Tarvitsemme vain tahtoa, rohkeutta ja
myötätuulta toteuttaaksemme unelmaa tasa-arvoisesta
yhteiskunnasta.
Myötätuulen viesti kulkee nyt kolmatta kertaa tuomassa
rohkeutta, myötätuulta ja tietoa kehitysvammaisten arkipäivän
kulttuurista satakuntalaisiin kuntiin. Samalla se viestii
uudenlaisista mahdollisuuksista, joita satakuntalaisten
kehitysvammaisten omaehtoinen kulttuuri- ja viestintätoiminta
on synnyttänyt.
Ensimmäinen viesti 1992 oli tunnustelumatka. Tutkimme,
kuuntelisivatko kuntien edustajat kehitysvammaisten omia
ääniä. Silloin elettiin kehitysvammahuollossa muutosten aikaa.
Kehitysvammahuollon päätöksenteko siirtyi kokonaan kunnille.
Kuntien päättäjien oli hankittava uusia tietoja ja taitoja, oli
tehtävä päätöksiä uudenlaisista näkökulmista. Myötätuulen
viestissä kehitysvammaiset toivat esiin omat näkökulmansa ja
osaamisensa. Nyt neljä vuotta myöhemmin voimme todeta, että
kehitysvammaisten ääniä on kuunneltu.
Toisen viestin 1994 tarkoituksena oli etsiä konkreettista
myötätuulta. Sitä on myös löytynyt. Tästä on esimerkkinä monet
hienot kulttuuriyhteistyön kuviot mitä erilaisempien yhteisöjen
kanssa. Myös suora keskusteluyhteys ja yhteistyö Satakunnan
kuntien ja kehitysvammaisten välillä on ollut
maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista.
Myötätuulen viesti 96 on tutkimusmatka. Kohtaamispaikoilla ja
Satakunnan maanteillä pohdimme ja tutkimme yhdessä
menneisyyttä, tämän päivän kohtaamisten merkityksiä ja
tulevaisuuden valinnan mahdollisuuksia.

Viestin reittiä voidaan hyvinkin kuvata tiedon valtatieksi
Satakunnassa, jossa tieto kulkee ihmiseltä ihmiselle.
Vuorovaikutus on jokaiselle tärkeää!
Viestillä 96 on yhtä monta erilaista teemaa kuin viestinviejääkin
 Viesti on iloinen liikuntatapahtuma, laaja satakuntalainen
pyöräilytapahtuma valtakunnallisen pyöräilyvuoden
kunniaksi.
 Vuosi on Satakuntalaisen erityishuollon 40-juhlavuosi.
Myötätuulen viestiä ei olisi syntynyt, ellei Satakunnassa olisi
tehty pitkäjänteistä ja tasokasta työtä kehitysvammaisten
elämänlaadun kohentamiseksi.
 Myötätuulen viestissä tapahtuu kohtaamisia, joita ei muuten
ehkä syntyisi. Päättäjät saavat suoraa ensikäden tietoa
asioista, joista he päättävät. Tieto lisää mahdollisuuksia ja
valinnanvaraa.
 Kulttuuritoiminnan avulla voidaan vaikuttaa yhteiseen
kehitykseen. Samalla saamme tärkeää tietoa, mitä kuuluu
kehitysvammaisen arkipäivän kulttuuriin. Viesti saapuu
valtakunnallisille kehitysvammaisten kulttuuripäiville Poriin
6.-8.9.1996, joka kokoaa ja esittää näyttävästi koko
kehitysvammaisten kulttuurin kirjon ja mahdollisuudet.
 KeViKeläiset ovat tietoyhteiskunnan edelläkävijöitä.
KeViKeläiset tuovat tietoa ja esimerkkejä siitä, miten tasaarvoinen reiluuden yhteiskunta voi toteutua verkkojen avulla.
Näitä kanavia ovat Rauma TV:n kaapelitelevisiossa
esitettävät KeViKe-ohjelmat, Painoke-lehdet, KeViKen
Maailmankylä internetissä ja Myötätuulen viesti. Jokaisella
on mahdollisuus vaikuttaa näiden kanavien kautta.
 Kehitysvammaisten matkustamiseen kehityksen virrassa
kohti tietoyhteiskuntaa tarvitaan todellista vuorovaikutusta
niin viestintävälineissä, kunnantaloilla kuin pyörienkin
päällä. Silloin kuin haasteet ovat konkreettisia, niihin
voidaan vastata vain konkreettisesti!

Tervehdys Satakunnan kunnille
21.8.1996
Arvoisat kuntien päättäjät!
YK:n yleisohjeissa todetaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava
vammaisten henkilöiden tasavertaiset mahdollisuudet käyttää luovia,
taiteellisia ja älyllisiä kykyjään. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat
tanssi, musiikki, kirjallisuus, teatteri, luova liikunta, kuvataiteet ja
arkkitehtuuri. Pääsevätkö vammaiset kunnassanne taidealojen opetuksen pariin?
Kuntanne tuntee varmasti periaatteet, jonka mukaan vammaisilla lapsilla ja
nuorilla on oikeus koulutukseen tavallisessa kouluympäristössä. Koulun on
myös käytännössä opittava joustamaan. Uusi tietotekniikka avaa ovia
vammaisten lasten opetus- ja harrastustoiminnalle, kun näihin
mahdollisuuksiin vaan osataan tarttua.
Hallitus antaa lähiaikoina esityksen laeiksi, joilla siirretään vaikeimmin
kehitysvammaisten oppivelvollisuusikäisten lasten opetus erityishuollosta
peruskoulussa annettavaksi. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1. päivänä
elokuuta 1997.
Täyden osallistumisen varmistamiseksi on myös edistettävä vammaisten
esteetöntä pääsyä paikkoihin, joissa järjestetään ja annetaan koulutusta.
Esteettömyyden vaatimukset tulee muistaa sisällyttää suunnitteluun ja
rakentamiseen jo alusta lähtien. Vammaiselle hyvä ympäristö on hyvä myös
kaikille muille.
Ystävällisesti tervehtien ja myötätuulessa purjehtien!
Olli-Pekka Heinonen

Myötätuulen viestistä 96
19.8.1996
Minusta erinomaisen hyvältä kuulostava viesti ja puhutteleva.
Jospa kuulijat sen kuultuaan ajattelisivat, että heillä on taas
velvollisuus omin tavoin edistää tasa-arvoista kehitystä.
Ja ottaa oppia...
Marja-Liisa Viherä
Tele

Tervehdys viestille Äetsän kansalaisopistosta
20.8.1996
Olemme tehneet Antinkartanon kehitysvammaisten kanssa yhteistyötä jo
runsaan vuoden verran. Kokemus on laajentanut meidän kaikkien
elämänpiiriä. Kun on nähnyt videofilmin sävellysten syntyvän ja filmin
rakentuvan askel askeleelta kokonaisuudeksi, uskoo enemmän elämään.
Kaisu Mikkelä rehtori
Äetsän kansalaisopisto

KeViKe Pähkinäkuoressa
10.2.1992

KeViKe - Kehitysvammaisten Videokerho - perustetaan kehitysvammaisten
aloitteesta Satakunnan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksen sekä
Satakunnan erityishuoltopiirin kulttuuriprojektin tuella.
Toukokuu 1992
KeViKeläiset mukana kehittämässä ensimmäistä Myötätuulen viestiä.
1.1.1993
KeViKen aloittama koulutussarja sai huomiota maaherra Pirkko
Työläjärveltä. Satakunnan erityishuoltopiirille luovutettiin kunniakirjan
ansiokkaasta ja ennakkoluulottomasta koulutuksen kehittämisestä.
Maaliskuu 1993
KeViKe TV- Kehitysvammaisten oma Videokanava - syntyy Turun ja Porin
läänin taidetoimikunnan sekä elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen tuella.
1.10.1993-31.5.1994 Satakunnan erityishuoltopiiri palkkasi kulttuuriprojektille ohjaajan, jonka
aikana KeViKen Kääntöpiiri syntyy ja KeViKen toiminta laajenee
maakunnalliseksi kulttuuriprosessiksi.
Elokuu 1994
KeViKe aloittaa oman viestintäprojektin. Ensin viedään Myötätuulen viesti
polkupyörillä 29 satakuntalaiseen kuntaan.
Joulukuu 1994
KeViKe saa Suomen Kirkkohallitukselta vuoden 1994 kulttuuripalkinnon.
Maaliskuu 1995
KeViKe ja Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus tekevät sopimuksen
KeViKe-raporttien julkaisemisesta.
Huhtikuu 1995
KeViKen Viestintäprojekti hyväksytään mukaan Opetusministeriön KEPPIprojektiin kulttuurin ja luovuuden sisällöllisten merkitysten tutkimisen
teema-alueelle.
Toukokuu 1995
Satakuntaliitto liittää KeViKen Viestintäprojektin alueellisiin kehittämishankkeisiin koulutuksen ja tutkimuksen osa-alueille.
Syksy 1995
KeViKe TV ohjelmien lähetykset Rauma TV kaapelikanavalla aloitetaan.
toukokuu 1996
KeViKe saa Internet-yhteyden http://www.sip.fi/kevike
1996
KeViKe toimii yhden ohjaajan ja yli 100 kehitysvammaisen kulttuuri- ja
viestintätekijän verkostona. KeViKen tukiverkostossa ja kehitysyhteistyössä
on mukana useita eri alojen ammattilaisia ja yhteisöjä. Toimialueena on
erityishuoltopiirin 29 jäsenkuntaa, Satakunta, Suomi ja Eurooppa.
1996
KeViKe tuottaa video ja TV-ohjelmia, Painoke-lehteä ja muita julkaisuja.
KeViKe järjestää koulutusta, kursseja, teemaleirejä, Maailmankyläprojekteja, tempauksia, näyttelyitä videon, tietotekniikan ja sähköisen
viestinnän osa-alueilta. Tarjolla on siis kehitysvammaisten omaehtoista
kulttuuria, tiedonvälitystä, koulutusta ja asennekasvatustyötä.
1996
Viestintäprojektin yhteyshenkilönä toimii taidepainotteisen erityistyön
ohjaaja Ari Impola. Kyselkää, epäilkää, niin VIESTITÄÄN yhdessä!

KeViKe

Internet:
Antinkartanon Kulttuurikeskus
28450 ULVILA



Studio 939 - 677 4412
www.sip.fi/kevike
GSM 950 - 517 8011
kevike@sip.fi
Fax 939 - 677 4230

KeViKe
KeViKe on Satakunnan erityishuoltopiirin kulttuuriprojektista
ja kehitysvammaisten videokerhosta kehittynyt erilaisten ihmisten
ja yhteisöjen verkosto, jonka avulla tuetaan ja kehitetään
kehitysvammaisten omaehtoista kulttuuri- ja viestintätoimintaa.
Tätä edistetään verkottumisella ja
luomalla avoimia oppimisympäristöjä
elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Tietoyhteiskunnan Robin Hood...
KeViKen keskeisenä tehtävänä on
kehitysvammaisten mukaanohjaaminen tietoyhteiskuntaan
videon, tietotekniikan ja sähköisen viestinnän avulla.
KeViKe toimii tietoyhteiskunnan Robin Hoodina.
KeViKe kerää tietoa, taitoa ja välineitä,
joita se jakaa sellaisille,
jotka ovat ensimmäisinä putoamassa
ja syrjäytymässä pois tietoyhteiskunnasta.
Avainsanana ei ole kehitysvammaisuus, eikä vammaisuus vaan KEHITYS!

KEVIKEN PALVELUT JA KOULUTUSHINNASTO
KeViKen viestintäprojekti yleisenä, monitasoisena ja verkostomaisena asennekasvatusprosessina pyrkii kehitysvammaisten kulttuurituotoksilla vaikuttamaan ympäristöön ja
yleisiin asenteisiin siten, että kehitysvammaisilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia
tasa-vertaisina tietoyhteiskunnan jäseninä.
KeViKen projektikokemuksia sovelletaan kehitysvammahuoltoon tarjoamalla erilaista
viestintään, videoon ja tietotekniikkaan liittyvää koulutus- ja tukipalvelua sekä
konsultointia.
Koulutusmallit ja vaihtoehdot kehitetään yhdessä yksilöllisesti tarpeiden, voimavarojen ja
kohderyhmien mukaan.
Viestintä-, video-, tietotekniikan koulutusta projektihintaan
 100:- tunti
 400:- ½ päivää
 600:- päivä
 4 * 2h 800: 3 pv 1800: 5 pv 3000: tai sopimuksen mukaan - kysele!
 + matkakulut yli 20 km
Hintoihin sisältyy KeViKen viestintäprojektin 1995-1997 tuet.
Videot, TV-ohjelmat
 Ohjelmat alkaen 250:- valmis minuutti. Sisältää kuvauskulut, editoinnin tekstityksineen
ja musiikkeineen. Hintaan sisältyy yksi kopio, lisäkopiot sopimusten mukaan.
 Minuuttivideot 100:- valmis minuutti tai sopimusten mukaan. Sisältää kuvauksen, offline leikkauksen ilman tekstejä, musiikkia ja lisähienouksia.
 Kopiointi, nauha 30:- + 1:- per/minuutti. 60 minuuttia pidemmät kopioit sopimusten
mukaan. Yksilöllistä tilaustyönä tehtyä kopiointia.
Esimerkkejä
 4 * 2h, pieni video-ohjelma alusta loppuun.
 Yksilöllinen KeViKe-päivä elävän kuvan, kulttuurin ja tietotekniikan ihmeiden parissa.
 3 pv, viestintäleiri tai kurssi, jolloin tehdään lehti tai video, tutustutaan tietotekniikan
mahdollisuuksiin.
 5 pv, viestintäleiri.
Epäilkää, kyselkää tarjouksia ja VIESTITÄÄN yhdessä!
Tarjoukset voimassa vuoden 1996 loppuun.

Kehitysvammaliitto tarjoaa... ei kahta ilman kolmatta
Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus julkaisee 3 julkaisua ja raporttia KeViKen
toiminnan merkityksistä, historiasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kaksi
ensimmäistä on julkaistu 3.6.1996.
Videon käyttö kehitysvammahuollossa
Oppaassa avataan näkökulmia ja annetaan vinkkejä videon käytön mahdollisuuksista
lähinnä kehitysvammahuollossa. Oppaassa on vinkkejä videokerhojen perustamisesta
pienistä yksiköistä aina kunnalliseen toimintaan asti.
Opas on kirjoitettu opinnäytetyöksi Satakunnan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksessa
1992. Mallit on kehitetty yhdessä kehitysvammaisten videokerhon kanssa, josta on
noussut merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja KeViKe.
KeViKen Kääntöpiiri
Dokumentteja, puheenvuoroja, välipuheluita sekä kokoelma lähtölaukauksia
Satakunnan erityishuoltopiirin kulttuuriprojektin kolmannesta kaudesta 1.10.199331.5.1994 ja KeViKen Kääntöpiiristä 1992-1995.
Myötätuulen viesti
Matkaraportti kehitysvammaisten Myötätuulen viestistä 1994. Aihe on ajankohtainen,
koska Myötätuulen viesti 96 järjestelyt ovat jo käynnistyneet. Raportti julkaistaan
lähiaikoina.
Kirjoja tilattavissa
Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus
Viljatie 4 C
00700 HELSINKI
Ps.
Oppimateriaalikeskuksesta voi myös vuokrata videoita:
 Torstai on toivoa täynnä
 Talvinen tarina
 Hiljaiset silmät
 Robinson Crusoe- projekti

Kehitysvammaisten kunnilta saamia palautteita viestistä
Kehitysvammaisten asia on Myötätuulen viestin avulla saanut aikaan myönteistä tiedotusta
ja valistusta niistä laajemmista mahdollisuuksista, mitä löytyy kehitysvammaisten
kulttuuritoiminnan ja luovuuden parista.
Eurajoella 21.8.1995
Pirkko Mäkinen sosiaalijohtaja
-----------------------------------------------------------------------Asianne on tärkeä, tapanne tuoda se esiin mieleenpainuva ja ihailtava. Vastaanottajien
joukossa toivoisin näkeväni entistä enemmän kunnan päättäjiä.
Lappi Tl. 30.8.1995
Päivi Toivonen sosiaalityöntekijä
-----------------------------------------------------------------------Myötätuulen viesti on koettu myönteisenä ja yhä enemmän kunnissa tapahtuvia tilaisuuksia
tarvitaan, jotta kehitysvammaisten oikeudet saada elää kuntalaisena kuntalaisten joukossa
toteutuu.
Kokemäki elokuu 1995
Sirkka Vuori sosiaalisihteeri
-----------------------------------------------------------------------Olette onnistunut tehtävässänne. Viesti tuli perille ja olemme lähempänä toisiamme kuin
aikaisemmin. Meillä kaikilla ihmisillä on annettavaa toisillemme, pitää vain katsella
ympärilleen ja tarttua haasteisiin. Olette antaneet meillä uskoa työhön, rohkeutta kokeilla
uusia työmenetelmiä sekä voimia ja ystävyyttä. Työn kehittämiseen ei suinkaan aina tarvita
rahaa. Hyvä lopputulos syntyy ennakkoluulottomasta ja hyvästä yhteistyöstä.
25.8.1995
Terveisin Tarja Kuoppa
Köyliön sosiaalijohtaja
-----------------------------------------------------------------------Kesällä kerran saapui Siikaisten suunnasta vierasjoukko pyöräillen hyntyyt mukanaan.
Uteliammat meistä saivat vastaanottaa vieraat jo matkan varrella.
Heitä oli odotettu. - Mitä nuo reissulaiset toisivat meille tullessaan?
Vietimme iltaa ja silloin se kirkastui: ITSENSÄ HE MEILLE TOIVAT eivät enempää,
eikä vähempää...
Meille, jotka astelimme kehitysvammahuollon kunnallisia polkuja arkaillen ikäänkuin
vieraalla maaperällä tunnutellen, illan istujaisissa syntynyt oivallus ”kaksin aina
kaunihimpi” johti ikimuistettavan viestintäleirin viettoon kesällä 1995 Jyllinhovissa.
Ystävyydellä Honkajoella 21.8.1995
SOSIAALILAUTAKUNTA

Kehitysvammaisten Myötätuulen Viesti on eräs erinomainen tapa saada kehitysvammaisten
asialle laajempaa huomiota. Kehitysvammahuolto on ollut näin laman vallitessa eräs
sektori, jonka määrärahoja on valtakunnallisesti tuntuvasti karsittu. Näin ei ole kuitenkaan
tapahtunut Siikaisten kunnassa. Nähdäksemme yhteistyö asiakkaisden, erityishuoltopiirin
työntekijöiden ja kuntamme edustajien kesken on näinä vaikeina aikoina sujunut
mielyttävästi ja rakentavasti. Teemme kaikkemme, jotta tilanne olisi jatkossakin
samanlainen.
Menestystä Myötätuulen viestillenne ja kaikille muillekin pyrkimyksillenne, joiden
tarkoituksena on parantaa kehitysvammaisten asemaa ja oloja Satakunnassa!
Terveisin Tapani Santavirta sosiaalisihteeri Siikainen
-----------------------------------------------------------------------Muistan kesäisen tunnelman, kun pyöräilimme Sarkia-Museolla viestinviejien kanssa.
Istuimme Sarkia-näyttämöllä ja lauloimme yhdessä. Opistotalon keittiössä ruokailtiin.
Ensi työvuonna Äetsän kansalaisopisto tarjoaa kehitysvammaisille kuntoliikuntaa. Silloin
tällöin uneksimme yhteisestä viestintäleiristä KeViKen kanssa.
25.8.1995
Kaisu Mikkelä Äetsän kansalaisopisto
-----------------------------------------------------------------------Olemme mielenkiinnolla katselleet viestimatkastanne 1992 tehdyn videonauhan, joka
terveellisellä tavalla herättää meissä ajatuksia. Ajattelemme, että me ”viisaat ja oppineet”
(huom! lainausmerkit) monesti eksymme elämän turhiin juttuihin. Emme osaa iloita.
Emme osaa nauttia elämän luonnollisista asioista kuten luonnosta, linnunlaulusta,
puhtaasta ilmasta ja yhdessäolosta. Te viestillänne olette osaltanne auttaneet meitä
ymmärtämään elämän monimuotoisuutta. Jokainen luojan luoma ihminen on
ainutkertainen ja tärkeä.
Pomarkussa on parin vuoden ajan toiminut Etelärinne Oy, kehitysvammaisten asuntola ja
työkeskus, jonka asukkaat päivittäin liikkuvat Suomen kauneimman kunnan kyläraitilla
yhdessä muiden kuntalaisten kanssa. Läsnäolollaan ja aidolla, myönteisellä
elämänasenteellaan he rikastuttavat pomarkkulaista elämänmenoa.
elokuu 1995
Sulo Keränen Pomarkun kunnanjohtaja
-----------------------------------------------------------------------Myötätuulen viestiin oli mukava osallistua ja sääkin suosi, myös tapaaminen kunnantalon
edessä oli mieleenjäävä. Meidän kunnasta oli sosiaalitoimen viranhaltijoita ja
sosiaalilautakunnan jäseniä. Täytyy myöntää, että tänä vuonna olen odottanut, tuleeko
viestiä laisinkaan.
elokuu 1995
Ritva Ruonala Nakkilan sosiaalijohtaja

23.8.1996
Pyydän Myötätuulen viestin avulla kuntien operatiivisiä tahoja
kiinnittämään huomion niihin mahdollisuuksiin, jotka avautuvat sähkoisen
tiedonsiiron myötä. KeViKe:n sivut internetissä ovat erittäin hyvä
esimerkki siitä, miten nopeasti ja lähes kustannuksitta on mahdollista
rakentaa palveluja internetissä.
Vesa Löfström
------------------------------------------------------------------------

Tasa-arvoisessa ja reiluuden yhteiskunnassa
jokainen löytää oman kanavansa vaikuttaa
Satakunnan kehitysvammaisten kanavia vaikuttamiseen ovat
KeViKen Maailmankylä internetissä,
KeViKe TV ohjelmat ja Myötätuulen viesti.

KeViKen Maailmankylä Internetissä
http://www.sip.fi/kevike
Internet tavoittaa 90 miljoonaa lukijaa maailmassa.
KeViKe tietoliikenneyhteydet toimivat

Satakunnan Internet-palvelut Oy:n kautta...
Sopii sanoa SIP...

KeViKe TV kanavan tarjoaa

WESTMEDIA OY ja RAUMA TV
Ohjelmat tavoittavat 125000 katselijan katselualueen.
KeViKe TV Rauma TV:ssä joka kuun ensimmäinen maanantai
kello 19.00, 21.00 ja 23.00.

Myötätuulen viestin kanavan tarjoaa

Satakunnan erityishuoltopiirin jäsenkunnat ja -kaupungit
Kiitos avoimesta vuorovaikuttamisesta ja yhteistyöstä!

