
Satakunnan kehitysvammaisten polkupyöräviesti 10.-28.8.98,

kotiseudun tutkimusmatka kohti yhteiskuntaa,

joka kuuluu KAIKILLE!

Tervehdys teille!

Haluamme näyttää muille maille,

miten meillä täällä pärjätään.

Yhdessä kotipolkuja tutkimalla

voimme kertoa kaukaisille ystäville,

miksi tänne kannattaa tulla kauempaakin.

Viestejä keräämällä haluamme osoittaa,

että yhdessä tekemällä

yhteiskunta kuuluu meille kaikille.

Kiitämme yhteistyöstä!



KeViKe ja Myötätuulen viesti 98

Elias Lönnrotin jalanjäljillä…

Myötätuulen viestin 98 teemana on kotiseutu ja

kotiseudun tutkimus. Kevikeläiset ja muut

viestinviejät toimivat tiedon kerääjinä ja

tutkimusmatkailijoina.

Viestiä viedessä ja kohtaamispaikoilla etsitään

yhteistä kieltä erilaisten ihmisten ja yhteisöjen

välillä. Viestin matkakertomuksesta ja kuntilta

saamista viesteistä kerätään alueellinen tietopaketti

Satakunnan ja Kokemäkijokilaakson tämän päivän

arkipäivän kulttuurista, alueella olevasta maisemasta,

matkailukohteista, tiedosta, taidosta ja osaamisesta,

pienistä ihmeistä, jotka antavat arvoa ja merkitystä

elämäämme omalla kotiseudullamme.

Yhdessä toteuttamalla, tutkimalla ja tekemällä

voimme osoittaa myös muille maille,

miksi tänne kannattaa tulla kauempaakin,

ja osoittaa myös käytännössä, miten täällä voi

JOKAINEN halutessaan vaikuttaa omaan

kotiseutuunsa.

Kohtaamisia Satakunnassa

ja Kokemäkijokilaaksossa

10.-28.8.1998

Matkan päätyttyä kevikeläiset keräävät

tutkimusmatkan tulokset CD-ROM

multimediateokseksi.

Viestin kulkua ja löytämiämme rikkauksia voi

tutkia internetissä KeViKen Maailmankylästä

www.sip.fi/kevike



Viestejä on viety vuosina 1992, 1994 ja 1996.

Myötätuulen viesti 1998 on kehittynyt

aikaisempien vuosien hyvästä yhteistyöstä,

keskusteluista ja kohtaamisista, joissa olemme

yhdessä todenneet, että omalla kotiseudulla on

hyvä kasvaa silloin, kun perusturvallisuus on

kunnossa ja saa itse vaikuttaa

omaan elämäänsä.

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, ja että 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 ja että itse saamme 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!

Viesti vuodelta 1992

Historia



Viesti vuodelta 1994
Tuomme Teille

Rohkeutta ja Myötätuulta,
jotta yhdessä voisimme tehdä

viisaampia päätöksiä.

Toivomme,
että koko Satakuntaa

koskeva kehitys
kuuluu meille kaikille!

Tuomme tämän kirjeen
kiertokirjeeksi kuntaanne.

Haluamme viestiä, että
Myötätuulen kehittäminen

on mahdollista.
Se ei ole edes kovin vaikeaa,

mutta ilman ennakkoluulotonta
tukea ja yhteistyötä

Myötätuuli ei voi syntyä.
Pallo on heitetty!

Ensimmäinen viesti vietiin yötä päivää neljän vuorokauden aikana 18.-
21.5.1992. Toisen viestin järjestelyissä toivottiin, että viestiä vietäisiin
päivisin, jolloin voisi osallistua vaikka koko matkaksi.

Toisen viestin lähtöön vieminen oli vaikeaa. Rahaa viestin järjestämiseen ei
ollut, eikä henkilökuntaa viestin järjestämiseen. Kesällä 1994 kuitenkin
päätettiin, että viesti viedään ja että viestin järjestäisi KeViKe. Viesti
aloitettiin Ravaninkodon pyöräretkenä ja lopun matkaa mentiin vapaa-
aikana ja kevikeläisten vetäminä.

Viestin järjestelyt tapahtuivat kahdessa viikossa ja huolimatta
järjestelyvaikeuksista viesti oli menestys. Tällä kertaa siis viestiä vietiin
päivisin ja kahdeksan päivän aikana.

Viestin teemana oli kulttuuri ja toimme esille kehitysvammaisten tarvetta
osallistua yhteiseen kulttuuriin. Satakunnan erityishuoltopiirin
kulttuuriprojetissa oli juuri päättynyt KeViKen Kääntöpiiri projektikausi ja
KeViKe oli aloittamassa uutta viestintäprojektia. Viesti siis päätti yhden
aikakauden satakuntalaisessa kehitysvammaisten kulttuurielämässä ja aloitti
samalla uuden.



Myötätuulen viesti 98 kohtaamiset
10.8. maanantai

Ulvila

 12.00 Pertti Rajala lähettää viestin matkaan Ravaninkodon asuntolasta

 12.30 kohtaamispaikkana Ulvilan kirkko

Pori

 14.30 kohtaamispaikkana Annankatu 6. Teemana kulttuuripainotteinen

lähiöprojekti Porissa, sekä tutustuminen Annankatu 6 tarjontaan

 Kohti Reposaarta, jossa iltaohjelmaa ja yöpyminen Sulo A. Savon luona

11.8. tiistai

Luvia

 10.30 venesatamasta matka jatkuu palokunnan veneellä

 11.30 kohtaamispaikkana Verkkoranta

Eurajoki

 15.30 kohtaaminen Lahdenperän virkistysalueella

 Yöpyminen Eurajoen toimintakeskuksessa

12.8. keskiviikko

Rauma

 11.30 Naulan työkeskus, Rauma

 12.30 kohtaamispaikkana Söömanin kahvipiha ja teemana Blue Sea Film

festivaali. Tutustumista Vanhaan Rauman miljööseen

Kodisjoki

 16.00 tutustutaan Kodisjoen kotiseutuun

 Iltapyöräilyä Lapin kuntaan

13.8. torstai

Lappi Tl

 11.00 kohtaamispaikkana kunnan rantasaunalla

Eura

 17.00 Luistarin muinaispuisto ja näyttelytila

 Euran työkeskuksessa yöpyminen

14.8. perjantai

 10.00 tervehdys Euran kunnantalolle

Kiukainen

 11.00 kohtaaminen Joenpesän asuntolassa

 12.30 kohti Kokemäkeä

Kokemäki

 14.30 kohtaaminen kaupungintalolla, josta jatketaan matkaa

Kirsikkakotiin

Muutokset ja yllätykset mahdollisia...



Viikko 2

17.8. maanantai

Köyliö

 9.00 toinen viikko alkaa

 11.00 kohtaamispaikkana Kepolan palvelukeskus

Säkylä

 15.30 Säkylässä kohtaamispaikka asuntola Myötätuuli

 Asuntola Myötätuulesta lähdetään illanviettoon rantasaunaan

18.8. tiistai

Vampula

 11.00 Vampulassa palvelukeskus Annalassa

 13.00 Kukonharjan kylässä

Punkalaidun

 16.00 kohtaamispaikka talonpoikaismuseo Yli-Kirra

 Yöpyminenkin

19.8. keskiviikko

Huittinen

 10.00 kohtaamispaikkana Suttilan maisematie

 12.00 Huittisten kirkossa Elonkorjuuhartaus, puolimatkan hartaushetki...

 13.00 kaupunginjohtaja ottaa viestinviejät vastaan kaupungintalolla

Äetsä

 Vapaalla aikataululla Äetsän kulttuurikohteissa

 Yöpyminen ja illanviettoa kansalaisopistolla

20.8. torstai

Kiikoinen

 12.00 kohtaaminen museoalueella, jossa ohjelmaa ja ruokailu

Lavia

 16.00 Laviassa erilaista ohjelmaa kukaties aamuun saakka...

21.8. perjantai

Kankaanpää

 11.00 kohtaaminen Kuninkaanlähteellä

Jämijärvi

 14.00 Mertiörannassa kohdataan valtakunnallisena kontaktina

Kehitysvammaisten tukiliitto, joka esittelee "Mahdollisuus"-projektin

 15.00 Jämijärvi

Muutokset ja yllätykset mahdollisia...



Final - Viikko 3.
24.8. maanantai

Karvia

 12.00 Karvia

Honkajoki

 14.30 honkajokelaiset vastassa Karvialta tulevia Saunakylässä

 16.30 kohtaaminen Pappilan koululla.

 Yöpyminen Presu-Heikkilä, mahdollisuus laavu-yöpymiseen

25.8. tiistai

Siikainen

 10.00 kohtaamispaikkana Eteläpäänlahden matkailutukikohta

Merikarvia

 15.00 pyöräilijöitä tullee vastaan ja kohti Mericampingia. Matkalla

tutustustaa Merikarvian kalastusmuseoon. Meri-Campingilla illanviettoa

ja yöpyminen

26.8. keskiviikko

Pomarkku

 12.00 Pomarkussa

Noormarkku

 15.30 Noormarkussa

 Tiedossa illanviettoa ja yöpyminen palvelukeskuksessa

27.8. torstai

Kullaa

 12.00 kohtaamispaikkana Leineperin Ruukin alue. Ruokailu ja

tutusmiskohteita

Harjavalta

 16.00 kohtaamispaikka Emil Cedercreutzin museo

 Vapaata pyöräilyä kohti Nakkilaa

Nakkila

 18.30 Nakkilan kirkon vaiheilla

 21.00 yö-pyöräretki Antinkartanoon, jossa vietetään Taiteiden yötä

Antinkartano

 22.30 Antinkartanossa päätösjuhla Taiteiden yö tapahtumassa...

28.8. perjantai

 Päätösjuhlat jatkuvat Taiteiden yössä...

Muutokset ja yllätykset mahdollisia...



Myötätuulen viesti 98
Myötätuulen viesti kehitysvammaisten viestinä on tullut elinkaarensa päähän, eikä
sitä ollut tarvetta järjestää enää kehitysvammaisten viestinä. Viestillä on kuitenkin
edelleen tärkeä tehtävä maakunnallisena kulttuuri- ja viestintäprosessina.

Viestin pyöräilijät päättivät vuoden 1996 viestin aikana, että kehitysvammaiset
haastavatkin nyt vastavuoroisesti viestin vastaanottaneet kunnat järjestämään
Myötätuulen viestin 98 oman kuntansa ja kaupunkinsa alueilla. Viestinviejät ovat
tuoneet kunnille viestejä kunnille omista tarpeistaan, nyt kunnat voisivat tuoda
mukaan omat viestintä, mitä kukin kunta voi tarjota meille kaikille
Satakuntalaisille.

Viestin teemat voivat lähteä erilaisista liikunnallisista, sosiaalisista ja
kulttuurillista lähtökohdista. Kukin kunta ideoi teemansa, kohteensa ja viestinsä
itse. Myös liikuntamuoto voisi olla vapaa, voimme tutustua kunnan kohteisiin
vaikkapa patikoiden tai meloen.

Viestin rakenteet, yhteistyöverkosto ja reitti siirrettiin suoraan kehitysvammaisten
viestin rakenteista. KeViKen kehitysvammaiset jäsenet toimivat viestin
maakunnallisena kokoajana ja verkonkutojana.

Yhdistämällä voimavaramme ja erilaiset näkökulmamme saamme yhdessä tehtyä
konkreettisen tietopaketin siitä, miksi Satakuntaan kannattaa tulla kauempaakin.
Kehitysvammaisten kansalaisaloitteesta syntynyt idea viestii toimiessaan siitä, että
Satakunnassa voi jokainen vaikuttaa.

Mediatapahtumana tuomme esille sosiaalisten viestien ohella esiin myös oman
maakuntamme kulttuurillisia rikkauksia ja erilaisia liikunta- ja matkailukohteita.
Viestin aikana kootaan myös erilaisia tietopaketteja alueellisista
vammaismatkailu- ym. palveluista ja mahdollisuuksista.

Viestistä kootaan multimediateos, jonka tekemiseen hyödynnetään
kehitysvammaisten omat kulttuuririkkaudet. Viestin kulkua voi seurata
internetissä. Viestiin kokonaisuudessaan sisältyy monia poikkeuksellisen
voimakkaita tasa-arvon viestejä vietäväksi vaikka muille maille.

Haastoimme vuoden 1996 Myötätuulen viestin aikana kunnantalojen
kohtaamisten aikana jokaisen viestin vastaanottaneen kunnan kehittämään ja
asiaa. JOKAINEN HAASTEEN SAANUT KUNTA ON NÄYTTI VIHREÄÄ
VALOA ASIAN KEHITTELYLLE! Idean kehittelyyn oli siis käytettävissä 29
satakunnan erityishuoltopiirin jäsenkunnan ideat!



Idea tiivistettynä
 Kehitysvammaisten kansalaisaloitteesta Myötätuulen viestin

järjestää Satakunnan erityishuoltopiirin 29 jäsenkunnat kukin

kuntansa alueella.

 Viestin maakunnallisena kokoajana, yhdistävänä tekijänä ja

järjestäjänä toimii KeViKe, sekä muut mukaan tulevat tukijat

ja yhteistyön tekijät kukin voimavajojensa mukaan

 Viesti kulkee Satakunnassa kolme viikkoa. Kohtaamisia

järjestetään kahteen kuntaan päivässä. Aikaisempien viestien

kohtaamiset on järjestytty kunnantaloilla, nyt

kohtaamispaikan saavat kunnat itse valita. Jokainen kunta

valitsee kohteen ja teeman, jota se haluaa omasta kunnastaan

tuoda viestissä esille

 Viesti kootaan Satakunta-paketiksi, joka julkaistaan ensin

internetissä ja CD-ROM tuotteena. Aikaisemmista viesteistä

on julkaistu video, kirja ja internet-sivuja, nyt siis

yhdistämme opitut taidot yhteen multimediateoksena

 Lisätietoja Myötätuulen viestistä KeViKen Maailmankylästä

Internetistä www.sip.fi/kevike

Teemana kotiseudun tutkimus

Kotiseutututkimuksen määritelmä

1900 luvun alussa

Kotiseutututkimus tahtoo käyttää mahdollisimman
lukuisasti paikallisväestöä, oppineita ja oppimattomia
ja eri yhteiskunta- ja ikäluokkiin kuuluvia, työssä
kunkin oman kotiseudun, sen luonnon, entisyyden ja
nykyisyyden tutkimisessa. Kaikkinaisessa
keräilytyössä, ja muistiinpanoja tekemällä
kotiseutututkija astuu kotimaata tutkivien tieteiden
palvelukseen, samalla kuin hän syventymällä
kotiseutunsa erikoisuuksiin kiintyy siihen entistä
lujemmin ja tahtoo tehdä työtä sen hyväksi.



Viesti 96
Tuomme teille tietoa ja myötätuulta,

jotta voisimme helpommin kasvaa

yhdessä.

Ellemme tiedä toisistamme,

emme voi myöskään kohdata

toisiamme.

Tietoyhteiskunnan edelläkävijöinä

meillä on myös velvollisuus

näyttää esimerkkiä tasa-arvoisesta

tietoyhteiskunnasta.

Viestintä tuo iloa kaikille,

vuorovaikutus on jokaiselle tärkeää.

Yhdessä opimme toinen toisiltamme.

Viestin 1996 järjestäjänä oli jälleen KeViKe. Tällä kertaa
KeViKe oli saanut viestin järjestämiseen tukea Satakuntaliitolta
ja Opetuministeriön KEPPI-projektilta.

Edellisen viestin aikana aloitettu viestintäprojekti oli saanut
merkittävää huomiota ja Satakunnan kehitysvammaiset olivat
monellakin tapaa päässeet esille tietoyhteiskunnan
edelläkävijöinä. Maailmassa on kaksi televisiokanavaa, jossa
esitetään kehitysvammaisten tuottamia TV-ohjelmia ja
molemmat ovat Satakunnassa. KeViKen Maailmankylä
internetissä sai merkittävää huomiota usealta tietoyhteiskunnan
tutkijalta ja KeViKen pioneerityötä seurataan laajalti.

Viesti 1996 oli ajallisesti kaksi viikkoa. Ja teemana siis viestintä
ja tietoyhteiskunta, yhdessä oppiminen.



Mukana kuvioissa 98

KeViKen kotiseutuprojekti 1998-2000

SAKKE

Alfred Kordelinin säätiö

Kehitysvammaisten tukiliiton Kumppanuusprojekti

Satakunnan erityishuoltopiirin 29 jäsenkuntaa

Satakunnan taidetoimikunta

Satakuntaliitto

Kiitämme kaikkia osallistuvia kuntia

ja viestin järjestäviä tahoja!

KeViKe

Antinkartano

28450 VANHA-ULVILA

Puhelin 02 - 677 4412

GSM 050 - 517 8011

Fax 02 - 677 4230

Internet www.sip.fi/kevike

Sähköposti kevike@sip.fi


