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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 – 2019
Tanssiopisto Vinhan toiminnan kivijalkana on ajatus hyvästä taideopetuksesta, jota
järjestetään ihan kaikille, jotka haluavat hyvää taideopetusta. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa tarkastetaan vuosittain keväisin ja ajantasainen suunnitelma
on luettavissa opetussuunnitelman liitteenä. Suunnitelma löytyy myös sekä opiston
nettisivuilta että ilmoitustauluilta.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitemaa laadittaessa on otettu huomioon opiston
toiminta niin palveluntarjoajana kuin työnantajana. Suunnitelman laatimiseen on
osallistunut koko opetushenkilökunta. Suunnitelman teossa on kuultu myös oppilaita ja
heidän perheitään.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo osallistujan näkökulmasta Tanssiopisto Vinhassa
Vinhan toiminta on suunnattu kaikille. Olennaisimpana kriteerinä on halu osallistua
tanssinopetustoimintaan oppilaana, perheenjäsenenä tai esitysten ja tapahtumien yleisönä
Karkkilan, Vihdin ja Lohjan alueella luoteisella Uudellamaalla.
Toimintaa pyritään järjestämään niin, ettei osallistujan sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, ikä,
etninen tai kansallinen alkuperä, vamma, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen tai
muu henkilöön liittyvä syy vaikuta hänen osallistumismahdollisuuksiinsa. Oikean
tanssiryhmän löytämisessä opastetaan ja tarvittaessa ryhmää on mahdollista vaihtaa
kesken lukukauden.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,
sukupuolen ilmaisustaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät
tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä
ja erilaisia palveluja.
(yhdenvertaisuus.fi, 13.2.2018)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työntekijän näkökulmasta
Tanssinopettajan työn järjestelyt pyritään hoitamaan niin, että kaikilla työntekijöillä on
yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus työnsä hoitamiseen. Tanssinopettajan työssä
Vinhassa ihmisen sukupuolella, sukupuolen ilmaisulla, iällä, etnisellä tai kansallisella
alkuperällä, kansalaisuudella, uskonnollisella vakaumuksella, mielipiteellä, seksuaalisella
suuntautumisella tai muulla henkilöön liittyvällä syyllä ei ole merkitystä.
Tanssiopisto Vinhan toiminta edellyttää tanssinopettajalta hyvää suomen kielen puhetaitoa,
joskaan lyhytkursseilla se ei ole välttämätöntä. Opettajan työ on luonteeltaan liikunnallista
ja ihmisten kanssa tehtävää työtä. Tarvittaessa opettajan vammoja ja yleistä terveydentilaa
sekä niiden soveltumista työn luonteeseen voidaan arvioida yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa (Mehiläinen, Karkkila).

Edellisen suunnitelman tavoitteiden tarkastelu
Vinhassa laadittiin ensimmäistä kertaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa
tammikuussa 2017, jolloin laadittiin kartoitus senhetkisestä tilanteesta. Ensimmäisen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet keskittyivät viestintään.
Vuoden 2017 tavoitteiksi asetettiin tiedotuksen tavoitteet sekä kieleen että sukupuoleen
liittyen. Samalla Vinhan logoon päätettiin liittää lause, jossa painotetaan toiminnan olevan
suunnattu ihan kaikille.
Vuoden 2017 aikana opiston viestintää päätettiin kehittää monin eri tavoin myös
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Uuden logon lisäksi opistolle haluttiin laatia uudet
nettisivut. Käytännön toimenpiteinä nettisivuille päätettiin laatia suomenkielisen
tiedotuksen ohelle tiivistelmä myös englanniksi, mutta samalla tiedotukseen lisättiin
maininta, että Vinhan toiminta on pääsääntöisesti suomenkielistä. Yhteistyössä
opetushenkilökunnan kanssa sovittiin, että opettajalla ei ole suoraan velvoitetta opettaa
muulla kuin suomen kielellä, mutta että opettajasta riippuen englantia on tarvittaessa
mahdollista käyttää opetuksen tukikielenä. Samalla pohdittiin tärkeimpien tiedotteiden
laatimista englanniksi, johon päätettiin keksiä ratkaisu aina tilanteen mukaisesti.
Tanssinopetuskentällä keskustellaan paljon sukupuolikysymyksistä etenkin poikien
opetuksen osalta. Myös Vinhassa asiasta keskusteltiin pitkään tammikuussa 2017.
Tanssinopetustoimintaan osallistuu perinteisesti vähemmän poikia, ja yhdeksi motivoivaksi
keinoksi on monissa tanssioppilaitoksissa kehitetty erillistä poikaryhmien opetustoimintaa.
Keväällä 2017 Vinhassa päätettiin, että poikaryhmää tarjotaan kevään ilmoittautumislomakkeessa vaihtoehdoksi vain kouluikäisille. Poikaryhmä ei kuitenkaan ole
ykkösvaihtoehtona, mutta se nousee kouluikäisille yhdeksi valittavaksi ryhmäksi.
Tiedotuksessa sukupuolikysymykseen päätettiin kiinnittää huomiota myös nostamalla
valokuvissa mahdollisimman monipuolisesti ryhmiä esiin ja laatia tekstin tueksi
sukupuoleton, iätön tanssijahahmo, joka ei ole suoraan kiinnittynyt mihinkään tanssilajiin.

Keväällä 2018 todetaan, että kaikki edelliseen suunnitelmaan laaditut toimenpiteet on saatu
toteutettua. Keskustelu erillisten poikaryhmien opetuksesta on edelleen ajankohtainen ja
nousee esiin nyt, kun opetussuunnitelmia uudistetaan.

Käytännön tavoitteet lukuvuodelle 2018 – 2019
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen opetussuunnitelmaa laadittaessa
Uusissa opetussuunnitelmissa huomioidaan myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma.
Etenkin pojille nimettyjen ryhmien opetusjärjestelyjen pohdintaa jatketaan.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen:
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan entistä enemmän esille opiston
tiedotuksessa. Suunnitelman tueksi laadittu kaaviokuva on näkyvillä ilmoitustauluilla ja
nettisivuilla. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laitetaan ennen hallituksen
käsittelyä kommentoitavaksi opetuspisteiden ilmoitustauluille. Lopullinen suunnitelma
liitetään opetussuunnitelmiin.
Toimintatilojen saavutettavuuden huomioiminen:
Vinhassa huomioidaan entistä enemmän tilojen saavutettavuus niin tanssinopetus- kuin
esitystiloissakin. Saavutettavuuden edistämiseksi tehdään myös parannuksia
mahdollisuuksien mukaan. Saavutettavuudesta pyritään tiedottamaan osana muuta
tiedotusta.

