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PYÖRRE-TANSSITAPAHTUMAN SAAVUTETTAVUUSSUUNNITELMA 

 

Tässä suunnitelmassa kuvataan Pyörre-tanssitapahtuman saavutettavuuden tavoitteet ja esitetään 

toimenpide-ehdotukset tapahtuman saavutettavuuden varmistamiseksi. 

 

PYÖRRE-TANSSITAPAHTUMAN TAVOITTEET 

Pyörre-tanssitapahtuman arvoja ovat yhteisöllisyys ja tanssin ilon jakaminen. Tavoitteena on tarjota 

ensisijaisesti nuorille tanssin harrastajille innostava ja inspiroiva ei-kilpailullinen tapahtuma, jossa osallistujat 

pääsevät esiintymään sekä tapaamaan muita tanssijoita. 

Saavutettavuus tarkoittaa tapahtumassamme sekä esteettömyyttä että tapahtuman viestinnän ja 

palveluiden toimivuutta. Esteettömyydellä viittaamme sosiaaliseen ja fyysiseen esteettömyyteen kattaen 

rakennetun ympäristön ja tilojen toimivuuden. 

Tahdomme olla saavutettava tanssitapahtuma. Se tarkoittaa meille sitä, että erilaisilla ihmisillä on 

mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Kunnioitamme moninaisuutta ja tapahtumaamme ovat tervetulleita 

kaikki kävijät. Tahdomme moninaisuuden huomioonottamisella luoda turvallisuuden ja osallisuuden 

tunnetta ja kokemuksia sekä toteuttaa järjestömme perustavia arvoja. 

Pyörre-tanssitapahtuman saavutettavuudessa otamme huomioon seuraavia osa-alueita. 

 

✓ Sosiaalinen esteettömyys 

Sosiaalinen esteettömyys on ilmapiirikysymys. Sosiaalisesti esteettömässä tapahtumassa jokainen voi 

turvallisesti olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä. Sosiaalisen esteettömyyden toteutumisesta ovat 

vastuussa kaikki tapahtuman toimijat. Järjestäjänä omista arvoistamme kumpuavat syrjimättömän 

toiminnan periaatteet ja tapahtuman Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistaminen ovat osa sosiaalisen 

esteettömyyden edistämistä. Pyörre-tanssitapahtuma toteuttaa järjestömme Ahjolan Setlementti ry:n lasten 

ja nuorten kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ennaltaehkäisevästä nuorisotyöstä ja periaatetta erilaisten 

nuorten yhdenvertaisista mahdollisuuksista olla osallisena kulttuuritapahtumassa. 

 

✓ Fyysinen esteettömyys 

Fyysinen esteettömyys takaa jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai 

toimintakyvystä riippumattoman mahdollisuuden toimia toisten mukana ja kanssa. Fyysisen esteettömyyden 
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huomiointi varmistaa, ettei ihmisiä jaeta rakenteellisilla esteillä aktiivisiin osallistujiin ja passiivisiin 

sivustakatsojiin. Esteettömyys tarkoittaa mahdollisuutta henkilökohtaisten apuvälineidän käyttöön (esim. 

pyörätuoli), toisen ihmisen tai opastajan apuun (esim. avustaja, opaskoira) ja rakennetun ympäristön 

erilaisten ominaisuuksien hyödyntämiseen (esim. hissi, valaistus, pyörätuoliluiskat). Tapahtumajärjestämisen 

kohdalla tämä tarkoittaa tilojen esteettömyyden kartoittamista. 

 

✓ Viestintä 

Ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä on tärkeää välittää myönteistä kuvaa tapahtuman yhdenvertaisuudesta ja 

syrjimättömyydestä sekä tehdä näkyväksi Pyörre-Tanssitapahtuman arvopohja. Lisäksi selkeydellä ja 

monipuolisilla välineillä voidaan edistää viestin saavutettavuutta ja tavoittaa erilaisia ihmisiä. 

 

PYÖRRE-TANSSITAPAHTUMAN SAAVUTETTAVUUDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 

- Tilojen esteettömyyden varmistaminen. Tapahtumapaikan Tampere Areenan fyysinen esteettömyys 

varmistetaan ja havaitut puutteet korjataan. 

- Pyörätuolilla liikkuvat tapahtumaan osallistujat on huomioitu esteettömissä kulkureiteissä, 

sosiaalitiloissa ja katsomotiloissa. 

- Tapahtuman esteettömyydestä ja saavutettavuuteen liittyvistä asioista viestitään tapahtuman 

nettisivuilla selkeästi ja tapahtuman saavutettavuustiedot sijoitetaan Pyörteen nettisivuille helposti 

löydettävään ”Saavutettavuus” -osioon. 

- Tapahtumassa on käytössä selkeät opasteet ja symbolit tapahtumapaikalla ja henkilökunta on 

perehdytetty opastamaan osallistujia, joilla on erityistarpeita. 

- Tapahtumassa otetaan käyttöön Syrjinnästä vapaan alueen merkki, jolla viestitään siitä, että 

jokaisella osallistujalla on oikeus ja mahdollisuus osallistua ilman häirintää ja että tapahtuman 

suunnittelussa on huomioitu yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. 

- Tarvittaessa järjestäjällä on osoittaa tapahtumaan osallistujalle henkilökohtainen pukeutumistila. 

- Ilmoittautumislomakkeissa sukupuolekseen voi ilmoittaa joko nainen/mies/joku muu. 

- Toimimisesteisen henkilön avustaja pääsee osallistumaan maksutta tapahtumaan. Avustaja voi olla 

esimerkiksi liikkumisesteisen henkilön avustaja, näkövammaista henkilöä avustava opas tai 

kehitysvammaista henkilöä avustava ohjaaja. 

- Nettisivujen Saavutettavuus-osiossa osallistujia kehotetaan olemaan yhteydessä yksilöllisistä 

erityistarpeista. 

- Tapahtumasta kerätään palautetta myös saavutettavuuden näkökulmasta ja se otetaan huomioon 

tapahtuman jatkokehittämisessä.  

 

SEURANTA 

Saavutettavuussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain tapahtuman jälkeen mm. tapahtumasta 

kerätyn palautteen avulla. Esiin tulevat saavutettavuuden esteet ja havaitut puutteet otetaan huomioon 

seuraavan vuoden tapahtumaa suunniteltaessa.  

Tapahtuman saavutettavuuden vastuuhenkilönä vuoden 2019 Pyörteessä toimii tuottaja Saara Isosomppi. 

 


