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SUPERDISKO - KEHITYSVAMMAISTEN REIVIT 20.10.2018

Alli Paasikiven Säätiön apurahan turvin järjestetty kehitysvammaisten oma
tanssitapahtuma Superdisko onnistui yli odotusten. Joensuulaiseen Riverside-ravintolaan
kerääntyi noin 150 kehitysvammaista aikuista sekä heidän avustajiaan ja
perheenjäseniään. Superdiskoon saavuttiin kauempaakin, sillä paikalla oli
kehitysvammaisia eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Meininki oli lämmin ja iloinen, kun
maakunnan kehitysvammaiset näkivät toisiaan pitkästä aikaa ja pääsivät vaihtamaan
kuulumisia. Tanssilattia oli täynnä alusta loppuun asti, kun yleisö antautui musiikin
vietäväksi.

Superdiskossa esiintyi isoja nimiä: Lavalla nähtiin kulttimaineen saavuttanut, jazzsävyinen
elektronisen musiikin yhtye RinneRadio sekä kehitysvammainen räppäri MC Koo. Lisäksi
tanssittamassa oli Bassoradion konemusiikin ohjelmasta tuttu DJ Terva. Moni yleisöstä
kertoi etukäteen odottavansa erityisesti MC Koon keikkaa, koska räppäri on monelle
kehitysvammaiselle tuttu Parafestistä ja muista tapahtumista. Ravintolan dekottamisesta
eli koristelusta vastasi Fiktio Deko sekä helsinkiläinen videoartisti VJ Indigo. UV-valot ja
elokuvamaiset videovisuaalit loivat tilaan maagisen tunnelman, joka sopi hyvin
RinneRadion hypnoottiseen musiikkiin. Kehitysvammaisia tanssittamassa oli joukko
paikallisen tanssikoulun ISLO:n opiskelijoita, joilla oli kokemusta erityisryhmien
ohjaamisesta: he käyvät osana opiskeluitaan vetämässä tanssihetkiä kehitysvammaisten
hoitokodissa.

Ravintola Riverside valikoitui tapahtumapaikaksi, koska se on testatusti esteetön ja sopiva
paikka erityisryhmän tapahtumalle: Pohjois-Karjalan kehitysvammaiset kokoontuvat
nimittäin Riversideen joka vuosi pikkujouluihin. Riverside saa kiitosta esteettömyydestään
ja invavessoistaan sekä siitä, että sen edessä on tilaa takseille pysähtyä. Tila oli juuri
sopiva tälle yleisömäärälle: Ravintolaan olisi mahtunut vielä hieman enemmän ihmisiä,
mutta sitten liikkuminen olisi ollut hankalaa esimerkiksi pyörätuoleilla tai kävelykepeillä.
Riversiden omistaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO, tuki ystävällisesti tapahtumaa
tarjoamalla tilan käyttöön maksutta. Fiktio teki tapahtuman suunnittelussa yhteistyötä
paikallisten tukijärjestöjen kanssa. Kehitysvammaisten kanssa työtä tekevät paikalliset
aktiivit antoivat arvokasta tietoa ja käytännön kokemusta siitä, millaisessa paikassa
tapahtuma kannattaa järjestää, mitä pitää ottaa huomioon ja kuinka maakunnan
kehitysvammaiset tavoittaa.

Superdisko sai paljon kiitosta yleisöltä. Kehitysvammaisten omat tanssitapahtumat ja
yhteiset illanvietot ovat harvinaisia Pohjois-Karjalassa. Siksi moni vieras toivoi, että rentoja
hengailuiltamia järjestettäisiin säännöllisesti. Osa yleisöstä antoi palautetta, että
RinneRadion keikalla musiikki oli liian kovalla. Tämä on asia, johon jatkossa pitää
kiinnittää paremmin huomiota. Superdisko näkyi myös paikallisessa mediassa: Yle Radio
Pohjois-Karjala teki radioon ennakkojutun kehitysvammaisten ulkonakäymisestä:

haastattelussa äänessä olivat kaksi pohjoiskarjalaista kehitysvammaista, jotka käyvät
porukalla keikoilla, Ilosaarirockissa ja muissa tapahtumissa. Myös Radio Rex teki
ennakkojutun Superdiskosta. Lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliitto kertoi tapahtumasta
etukäteen somessa ja uutiskirjeessä.

Kaiken kaikkiaan Fiktio on erittäin tyytyväinen Superdiskon: tapahtumatuotanto ja yhteistyö
kehitysvammaisten kanssa työskentelevien aktiivien kanssa onnistui mallikkaasti,
markkinointi tavoitti maakunnan kehitysvammaiset ja paikalla oli iso joukko iloisia ihmisiä,
palaute tapahtumasta oli positiivista ja saimme aikaan keskustelua kehitysvammaisten
oikeudesta pitää hauskaa ja käydä ulkona. Tapahtuma ei olisi ollut mahdollista järjestää
ilman Alli Paasikiven Säätiön tukea. Iso kiitos!

Superdiskon Facebook-tapahtuma: https://m.facebook.com/events/650818261943315
Valokuvia Superdiskosta (jaettu Google Drive -kansio): https://drive.google.com/drive/
folders/1gcGrl3VeElJpwJ8pWlPAgjEdWtXvL6RJ?usp=sharing

LIITTEET: Tiedote, käsiohjelma, juliste

TAPAHTUMAN KULULASKELMA

Superdisko 20.10.2018 -kululaskelma
Artistipalkkiot
RinneRadio

700,00 €

MC Koo & bändi

400,00 €

DJ Terva

100,00 €

VJ Indigo

300,00 €

Yhteensä

€1,500.00

Matkakulut
RinneRadio

178,40 €

MC Koo & bändi

133,80 €

DJ Terva

82,00 €

VJ Indigo

44,60 €

Yhteensä

438,80 €

Tekniikkakulut
Äänentoistolaitteet

250,00 €

Dj-laitteet

186,00 €

Yhteensä

436,00 €

Markkinointikulut
Superdisko -käsiohjelma

95,48 €

Facebook-markkinointi

123,99 €

Yhteensä

219,47 €

Muut kulut
Ruokailut ym. tarjoilut

92,56 €

Tarvikekulut (dekot, valotikut ym.)

144,15 €

Yhteensä

236,71 €

Kaikki kulut yhteensä

€2,830.98

