
Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki,
jolla tuodaan Myötätuulta

Satakuntalaisille päättäjille,
jotta heillä olisi

enemmän rohkeutta tehdä
viisaita päätöksiä.

Viestin tarkoitus on
myös lyödä rumpua

Satakunnan kulttuurielämän puolesta,
sekä herättää keskusteluja
kehitysvammaisten oikeudesta

osallistua kestävään kehitykseen.



SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN
POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN
15.-24.8.1994

Pyöräviestin aikataulu. Kellonajat
ovat kohtaamisaikoja kunnan- ja
kaupungintalojen edustoilla.

15.8 maanantai
8.00 Antinkartano
9.00 Nakkila
11.00 Harjavalta
13.00 Kullaa
15.30 Noormarkku

16.8 tiistai
8.00 Pomarkku
12.30 Merikarvia
14.30 Siikainen

17.8 keskiviikko
8.00 Honkajoki
11.00 Karvia
15.30 Jämijärvi

18.8 torstai
8.00 Kankaanpää
12.00 Lavia
14.30 Kiikoinen

19.8 perjantai
8.00 Äetsä
10.00 Huittinen
13.30 Punkalaidun

22.8 maanantai
8.00 Vampula
10.00 Säkylä
11.00 Köyliö
13.00 Kokemäki
15.30 Kiukainen

23.8 tiistai
8.00 Eura
11.00 Lappi
13.00 Kodisjoki



15.30 Rauma

24.8 keskiviikko
8.00 Eurajoki
11.30 Luvia
13.30 Pori
15.00 Ulvila
15.30 Antinkartano



Me Satakunnassa asuvat
kehitysvammaiset
haluamme tuoda teille
hieman myötätuulta
tällä tempauksellamme
ja muistuttaa teitä samalla
olemassaolostamme.

Elämänlaatu ei ole vain
sitä mitä saa,
vaan myös sitä että saa antaa.

Antamalla hieman myötätuulta
toivomme myös saavamme
sitä hieman mukaamme.

Kuntia ja kaupunkeja
haluamme muistuttaa,
että me kehitysvammaiset
olemme myös kuntalaisia
ja kaupunkilaisia.
Meidänkin asiamme
tulee ottaa tasapuolisesti
ja tasa-arvoa kehittävästi
huomioon.

Kehitysvammaisina tarvitsemme apua
ja tukea monissa asioissa
voidaksemme elää
täysipainoista elämää.

Emme niinkään pyydä holhoamista
ja palveluja,
vaan sitä että meitä kuunnellaan,
mielipiteemme otetaan huomioon.
Pyydämme, että saamme itse
vaikuttaa omaan elämäämme.

Myötätuulen voi aloittaa pienistä asioista.
Kehitysvammaisille monet pienetkin asiat
ovat isoja asioita.
Tämän viestin tuominen on
meille todella iso asia.

Kiitos kun kuuntelitte meitä!



15.8 maanantai
8.00 Antinkartano
9.00 Nakkila(ruokailu Harjavallan asuntola 10.00
11.00 Harjavalta
13.00 Kullaa
15.30 Noormarkku

Yöpyminen?

16.8 tiistai
8.00 Pomarkku(ruokailu Merikarvian hoitokoti 11.30)
12.30 Merikarvia
14.30 Siikainen

Honkajoki (Irmeli hoitaa)

17.8 keskiviikko
8.00 Honkajoki
11.00 Karvia(ruokailu Karvia?)
15.30 Jämijärvi

Lumisuo

18.8 torstai
8.00 Kankaanpää(ruokailu Lavian asuntola 11.00)
12.00 Lavia
14.30 Kiikoinen

Yöpyminen? Kansalaisopisto?

19.8 perjantai
8.00 Äetsä
10.00 Huittinen(ruokailu Huittisten työkeskus 10.30)
13.30 Punkalaidun

22.8 maanantai
8.00 Vampula
10.00 Säkylä
11.00 Köyliö(ruokailu Kokemäen asuntola 12.00)
13.00 Kokemäki
15.30 Kiukainen

Eura? (Eija hoitaa)

23.8 tiistai
8.00 Eura
11.00 Lappi(Lapin asuntola)



13.00 Kodisjoki
15.30 Rauma

Yöpyminen Eurajoen työkeskus

24.8 keskiviikko
8.00 Eurajoki
11.30 Luvia
13.30 Pori(Ourinkoto)
15.00 Ulvila
15.30 Antinkartano



C/o Taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari Impola

KEHITYSVAMMAISTEN MYÖTÄTUULEN VIESTI KULKEE SATAKUNNASSA
15.-24.8.1994

Kaksi vuotta sitten veimme Myötätuulen viestiä kolmeenkymmeneen
Satakuntalaiseen kuntaan. Nyt olemme tulossa taas.

18.5.-21.5.1992 yhteensä noin sataviisikymmentä
kehitysvammaista, kehitysvammaisten omaista ja kehitysvammaisten
kanssa työskentelevää ihmistä pyöräili Myötätuulen viestiä
vieden ja monia viestejä vaihtaen. Viesti kulki katkeamatta
päivisin ja öisin. 30:stä Satakunnan erityishuoltopiirin
jäsenkunnasta 28 kuntaa tai kaupunkia otti viestin vastaan
henkilökohtaisesti kunnan- ja kaupungintalojen edustoilla.

Kokemamme vuoropuhelu kuntien ja kaupunkien edustajien sekä
kehitysvammaisten välillä oli silloin rohkaisevaa. Saamamme
vastaanotto osoitti sen, että on olemassa hyvät edellytykset
hedelmälliselle yhteistyölle.

Tasa-arvo kehitysvammaisten ja ei-kehitysvammaisten välillä
toteutui pyörien päällä, se toteutui kunnan ja kaupungintalojen
edustoilla. Kehitysvammaiset otettiin vastaan ihmisinä ja heitä
kuunneltiin. Jos nämä mahdollisuudet nyt unohdetaan,
inhimilliset menetykset tulevat näkymään myös suurina
taloudellisina menetyksinä.

Viestin parasta antia on ollut tieto ja tunne siitä, että
Satakunnassa on kehitysvammaisilla hyvä asua ja elää. Tämän
rikkauden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja
vuorokeskustelua yhteiskunnan jokaisella tasolla.

Viesti oli alunperin tarkoitus uusia keväällä 1994, mutta
resurssien puuttuessa sitä ei voitu toteuttaa. Nyt kuitenkin
kehitysvammaisten aloitteesta ja vaatimuksesta viesti
järjestetään. Kehitysvammaisten mielestä silloin kokemamme
Myötätuuli on loppunut lähes kokonaan.

Tarkoituksena on siis etsiä rakentavaa yhteistyötä ja siltoja
kehitysvammaisten ja päättäjien välillä, jotta he yhdessä
voisivat päättää palvelujen tasosta. Tuomme mukanamme



kehitysvammaisten kulttuurituotoksia, kannanottoja ja aloitteita
koko Satakunnan kulttuuria koskevaan kehitykseen. Toivomme
saavamme selviä kannanottoja kehitysvammaisten oikeudesta
osallistua yhteiseen kulttuurielämään. Tuomalla konkreettista
Myötätuulta Satakuntalaisiin kuntiin odotamme saavamme myös
konkreettista Myötätuulta mukaamme.

Kestävä kehitys ei voi onnistua ilman ihmisiä. Myös
kehitysvammaisilla on oltava mahdollisuudet yhteiseen
kehitykseen mukaan!

Järjestäjät:Satakunnan Kääntöpiiri

KeViKe - Kehitysvammaisten Videokerho

Kehitysvammaisten Kulttuuri- ja Urheilutoimikunta

Yhteys: Irmeli Astren/Ari Impola
Ravaninkodon asuntola
28450 VANHA-ULVILA

Puh: 939 - 874 452



KEHITYSVAMMAISTEN
MYÖTÄTUULEN VIESTI
KULKEE SATAKUNNASSA
15.-24.8.1994

Kaksi vuotta sitten
Satakuntalaiset kehitysvammaiset
veivät Myötätuulen viestiä
Satakuntalaisiin kuntiin.
Nyt olemme tulossa taas.

18.5.-21.5.1992 yhteensä
yli sataviisikymmentä kehitysvammaista,
kehitysvammaisten omaista ja
kehitysvammaisten kanssa työskentelevää
ihmistä pyöräili Myötätuulen viestiä vieden
ja monia viestejä vaihtaen.

Tasa-arvo kehitysvammaisten ja
ei-kehitysvammaisten välillä
toteutui pyörien päällä.
Se toteutui kuntien- ja
kaupungintalojen edustoilla.
Kehitysvammaiset otettiin vastaan ihmisinä
ja heitä kuunneltiin.

Viestin parasta antia on ollut tieto ja
tunne siitä, että Satakunnassa on
kehitysvammaisilla hyvä asua ja elää.
Tämän rikkauden ylläpitäminen vaatii
jatkuvaa yhteistyötä ja vuorokeskustelua
yhteiskunnan jokaisella tasolla.

Kehitysvammaisten mielestä silloin
kokemamme Myötätuuli on loppunut
lähes kokonaan.
Nyt siis kehitysvammaisten aloitteesta ja
vaatimuksesta viesti järjestetään uudestaan.

Tarkoituksena on siis etsiä
rakentavaa yhteistyötä ja
luoda siltoja kehitysvammaisten ja
päättäjien välillä,
jotta he yhdessä voisivat päättää
palvelujen tasosta.



Tuomme mukanamme kehitysvammaisten
kulttuurituotoksia, kannanottoja ja
aloitteita koko Satakunnan kulttuuria
koskevaan kehitykseen.

Tuomalla konkreettista Myötätuulta
Satakuntalaisiin kuntiin odotamme
saavamme myös konkreettista Myötätuulta mukaamme.

Kestävä kehitys ei voi onnistua
ilman ihmisiä.
Myös kehitysvammaisilla on oltava mahdollisuudet yhteiseen
kehitykseen mukaan!

Järjestäjät:

Satakunnan Kääntöpiiri

KeViKe - Kehitysvammaisten Videokerho

Kehitysvammaisten Kulttuuri- ja Urheilutoimikunta

Yhteys:Irmeli Astren/Ari Impola
Ravaninkodon asuntola
28450 VANHA-ULVILA

Puh: 939 - 874 452


