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Myötätuulen viestin 2010 info
Viesti kulkee 21 satakuntalaisessa kunnassa joko pyöräretkien tai erilaisten tapahtuma-
päivien yhteydessä. Viestinä viedään kaupungin- ja kunnantaloille kehitysvammaisten
kokoama tietopaketti, johon on kerätty kehitysvammaisten kulttuurituotoksia, viime vuosina
tehtyjä lyhytelokuvia sekä muuta tietoa, joiden avulla voidaan edistää päättäjien ja tavallisten
kansalaisten tietoutta erityisryhmien elämästä, työstä, asumisesta ja kulttuurista.

Viesti järjestetään keväällä 2010 eri yhteistyötahojen kanssa. Joissakin kunnissa järjestetään
tapahtumapäiviä (Huittinen, Kiikoinen, Pori, Ulvila) ja joissakin useamman päivän kestäviä
seutupyöräilyjä (Pohjois-Satakunta, Pyhäjärvenseutu, Karhuseutu ja Rauman seutu). Viestiä
kuljettavat eri kuntien kehitysvammaisista koostuvat ydinryhmät, jotka haastavat kuntiensa
yhteisöjä ja toimijoita mukaan. Haasteviesti on kaikille avoin.

Viestin pääteemat myötäilevät Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan
teemavuotta, jonka tavoitteina on lisätä päättäjien ja tavallisten kansalaisten tietoisuutta sekä

- tunnustaa köyhyydessä elävien ja syrjäytyneiden oikeus ihmisarvoiseen
elämään ja osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

- korostaa kaikkien vastuuta köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa
- edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta
- vahvistaa eri viranomaisten sitoutumista sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

Kaikki 21 matka- ja teemapäivää kuvataan sekä kehitysvammaisten itsensä että avustajien
toimesta. Viestistä kootaan pieniä lyhyt- ja dokumenttielokuvia jokaisesta kunnasta sekä
yhden suuremman koosteen. Lyhytelokuvat on tarkoitus esittää sosiaalisissa medioissa sekä
paikallistelevisioissa. Elokuvat tulevat taltioimaan sekä tutkimaaan satakuntalaista elämän-
menoa. Yhteistyötä tehdään maaseudun kehittämisyhdistysten sekä muiden yleishyödyl-
listen kulttuuri- ja hyvinvointiyhteisöjen kanssa. Osasta valmiista elokuvista järjestetään
paikallisia ja alueellisia ensi-iltoja sekä tiedotustilaisuuksia.

Kaikille avoimen haasteviestin aikataulu 2010

10.-12.5. Merikarvian työkeskuksen
pyöräretki

10.5. Honkajoki
11.5. Siikainen
12.5. Merikarvia

17.5. Ulvilan kyläkoulupyöräily

18.5. Pori tutuksi -pyöräily
(Noormarkku - Ahlainen - Meri-

Pori)

24.-25.5. Rauman seudun pyöräily
24.5. Rauma (Kodisjoki-Lappi)
25.5. Eurajoki

31.5.-4.6. Pohjois-Satakunnan
pyöräily
31.5. Karvia
1.6. Jämijärvi
2.6. Kankaanpää
3.6. Pomarkku
4.6. Lavia

14.-17.6. Karhuseutu pyöräily
14.6. Luvia
15.6. Nakkila
16.6. Harjavalta
17.6. Kokemäki

20.6. Huittisten kyläpyöräily

21.-23.6. Pyhäjärviseudun pyöräily
21.6. Köyliö
22.6. Säkylä
23.6. Eura

20.-21.7. Suomi Areena pyöräily

14.8. Kiikoinen - Jaaran kyläpäivät

20.8. Rauma - Blue Sea Film
Festivaalit

8.10. Villilä – Localeffat
elokuvatapahtuma

29.11. Loppuseminaari Pori

4.12. Huittisten elokuvapäivä



Yhteistyö päivämäärällä 4.5.2010
Haastajat

Satakunnan Me Itse ry:n alajaokset ja MEKA TV erityistoimintaryhmät – Eurajoen
toimintakeskuksen MEKA TV - Harjavallan Me Itse – Honkajoen työkeskus ja päivätoiminta -
Merikarvian työkeskuksen Me Itse ja MEKA TV ryhmä – Huittisten kehitysvammaisten
kansalaisopistopiirit - Monituotteen työkeskuksen elokuvapaja Pori - Ojantien
toimintakeskuksen elokuvapaja Pori - Otsolan TPB elokuvapiiri Pori - Porin Me Itse - Porin
työväenopiston kansalaisjournalismikurssi - Rauman Naulan työkeskus - Ravaninkodon
asuntola, Ulvila

Viestin suojelija

Satakunnan maakunnanjohtaja Pertti Rajala

Kiitos tuesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton Asuntoja asunnottomille hanke - Me Itse ry. – Satakunnan
taidetoimikunta

Yhteistyössä mukana NYT

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry – Ganal TV - Huittisten seudun kansalaisopisto –
Joutsentenreitti ry - Karhuseutu ry – Popula TV - Porin kaupungin työväenopisto -
Pyhäjärviseutu ry – Ravakka ry – Satakunnan Haastepyöräily ja LiikU - Satakuntaliitto –
Satakylät ry. – Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Aikataulu ja tilanne NYT

Viesti lähtee liikkeelle Merikarvian työkeskuksen pyöräretkenä 10. - 12.5. Honkajoelta
Siikaisten kautta Merikarvialle. Satakunnan haastepyöräilyn kunniaksi mukaan
lyhyille etapeille on haastettu kaikki kuntalaiset. Reitti 50 kilometriä.

17.5. Ravaninkodon asuntola on haastanut kaikki Ulvilan kyläkoulut ja kyläkoulujen ystävät
reitille, joka kiertää kaikki Ulvilan kyläkoulut. Reitti 52 kilometriä.

18.5. Monituotteen työkeskus pyöräilee Pori tutuksi pyöräilyn reitillä Pori-Noormarkku-
Ahlainen. Reitti 72 kilometriä.

Toukokuussa vielä 24.-25.5. Rauman seudun pyöräily, jossa haastajina toimii Raumalta
Naulan työkeskus ja Eurajoen toimintakeskus. 31.5.-4.6. Pohjois-Satakunnan pyöräily, joista
Karvia ja Jämijärvi toteutetaan kyläkoulupyöräilynä.

Kehitysvammaisten omia viestejä on koottu jaettavaan viestipakettiin. Useat työväen- ja
kansalaisopisto ryhmät ovat keväään aikana viimeisteleet elokuvia DVD koosteeseen, joka
jaetaan kaupungin- ja kunnantaloille.

Viestin järjestelyt etenevät yhteistyökumppanien kanssa muun työn ohessa vapaaehtois-
voimin. Varsinaista työntekijää hankkeella ei toistaiseksi ole, viestin elokuvaosion
toteuttamiseen on Ari Impolalla Satakunnan taidetoimikunnan työskentelyavustus. SEKK ry
on yksi viestin koordinoijista ja elokuvallisen toteutuksen avustajista.

Yhteistyökumppaneita, viestin järjestäjiä ja taustatukihenkilöitä saa ilmoittautua vieläkin.

Viestin kulkee pääosin 10.5. - 23.6. Päättyminen 14.8. Kiikoisissa Satakunnan kyläpäivillä.

Elokuvien esityskausi alkaa Blue Sea Film Festivaaleilla 20.8. Muut sovitut esityspäivät ovat
8.10. Localeffa-tapahtuma Villilässä ja päätösseminaarit Porin työväenopistossa 29.11. sekä
Huittisissa 4.12.

Syksyllä Porin työväenopistossa toteutetaan sosiaalisen median kurssi, jonka puitteissa
viestin elokuvat pääosin viimeistellään. Kurssilla suunnitellaan myös elokuvien muu levitys ja
järjestetään päätösseminaari. Elokuvia viimeistellään myös Huittisten seudun, Harjavallan
sekä Merikarvian kansalaisopistoissa.

Viesti netissä www.meka.tv/viesti - Täältä löytyy linkki myös Facebookryhmään, jossa
haasteviestin haasteita toivotaan kaikkien nähtäväksi ja johon tulee nähtäväksi myös viestin
lyhytelokuvat.


