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1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
perusta

Tämä suunnitelma pohjautuu tasa-arvolain (609/1986) sekä
yhdenvertaisuuslain (1325/2014) asettamiin vaatimuksiin oppilaitoksille.
Tavoitteena on, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma auttaa
Tanssiopisto Vinhan henkilökuntaa toimimaan tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi ympäri lukuvuoden.
Suunnitelma on kaikkien saatavilla Tanssiopisto Vinhan nettisivuilla
(www.vinha.net) sekä henkilökunnan sisäisissä kanavissa.

Syyslukukaudesta 2022 alkaen uusi suunnitelma tehdään kolmen vuoden
välein. Ajantasainen suunnitelma käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa
koko henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa suunnitelmaa käsitellään
uudelleen silloin, jos siihen tulee merkittäviä muutoksia.

1.1 Tasa-arvolaki (609/186)

Tasa-arvolain (609/1986) mukaan oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan
toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman eli
toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Toiminnallinen
tasa-arvosuunnitelma tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa
oppilaitoksen toiminnassa. Velvoite suunnitelman laatimiseen koskee
kaikkia koulutusta järjestäviä oppilaitoksia.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys oppilaitoksen
tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja
arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden
toteuttamisesta ja tuloksista. Tasa-arvolaki velvoittaa, että suunnitelman
laatimisessa on kuultu koko henkilökuntaa ja oppilaita.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää, että tasa-arvon edistämistyö on
jatkuvaa ja suunnitelmallista. Huomioita tulee kiinnittää muun muassa
opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin
sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän
ehkäisemiseen ja poistamiseen.
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1.2 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa oppilaitokset edistämään
yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena
on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä (ikä, alkuperä,
kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, politiikka, ay-toiminta,
vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy).

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Toimenpiteiden tulee olla tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja
oikeasuhtaisia. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaille ja heidän
huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuuden
tulla kuulluksi toimenpiteitä laatiessa.

2. Tanssiopisto Vinha

Vinha on tanssiopisto, jonka toimintaa ylläpitää Luoteis-Uusimaan
tanssiyhdistys Vinha ry. Tanssiopisto Vinhan opetus on järjestetty lain sekä
Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien
perusteiden mukaisesti. Tanssiopisto Vinha antaa laajan ja yleisen
oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksen mukaista
taidekasvatusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Taiteen
perusopetuksen lisäksi tanssiopisto järjestää varhaisiän tanssikasvatusta
alle kouluikäisille lapsille.

Tanssiopisto Vinhassa tanssinopetusta halutaan tarjota mahdollisimman
monelle ja tanssiharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa.
Tanssiopistolle ovat kaikki tervetulleita ja opisto pyrkii kehittämään
toimintaansa mahdollisimman saavutettavaksi. Tanssia lähestytään
Vinhassa taiteena ja opettajina toimivat koulutetut alansa ammattilaiset.
Opetustoiminnan tavoitteena on rohkaista jokaista oppilasta kohti oman
taide- ja tanssikäsityksen muodostamista. Laadukas taideopetus on
prosessi, joka edistää oppijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, luo pohjan
elinikäisen taidesuhteen syntymiselle ja kasvattaa ajattelun taitoja ja
luovuutta.

Vinha on lämminhenkinen ja mahdollisimman avoin toimija. Oppilaan
kokonaisvaltaista kasvua tuetaan ystävällisessä ja kannustavassa
ilmapiirissä. Myönteiset kokemukset ja turvallinen ympäristö ovat
oppimisen perusta. Tanssiopiston taidepedagogisen työn tavoitteena on,
että jokainen tanssija kokee onnistuvansa harrastuksessaan.
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2.1 Oppilasmäärät

Lukuvuonna 2021-2022 opistossa opiskelee tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman kirjoittamishetkellä noin 420 oppilasta
Karkkilan, Vihdin ja Lohjan alueella. Tanssin varhaiskasvatuksen oppilaita
on noin 184, tanssin yleisessä oppimäärässä noin 103 ja laajassa
oppimäärässä noin 164 oppilasta. Lisäksi opisto tarjoaa alueen
peruskouluissa tanssin koulukerhotoimintaa ja tanssin kielikylpytoimintaa,
joka tavoittaa viikoittain noin 63  lasta. Tanssiopiston koulukerhotoiminta
on laajentunut syyslukukaudesta 2021 alkaen valtakunnallisen
Harrastamisen Suomen mallin kautta.

2.2 Henkilökunta

Tanssiopisto Vinhassa työskentelee lukuvuonna 2022–2023 vastaava
rehtori, vastaava apulaisrehtori, yksi päätoiminen tanssinopettajaa ja 8-10
tuntiopettajaa tanssin ja akrobatian lajeissa. Opettajien määrä vaihtelee
hieman lukuvuosittain. Toimistossa työskentelee lisäksi opistosihteeri. Sekä
opiston vastaavalla rehtorilla että vastaavalla apulaisrehtorilla on
opetustunteja. Lisäksi opistossa työskentelee vuosittain määräaikaisia
avustajia alakouluikäisten leireillä ja kursseilla.

2.3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Tämä  suunnitelma koskee kaikkia Tanssiopisto Vinhan toimintaan
osallistuvia, kuten oppilaita, huoltajia ja esitysten katsojia. Suunnitelman
laatimista varten kevätlukukaudella 2022 osalla tanssiopiston tunneista
tehtiin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä tehtäviä
(myöhemmin TYS-tehtävät). Oppilaat pääsivät tehtävien kautta pohtimaan
tanssiopiston toimipisteiden esteettömyyttä ja sitä, kuinka tanssitunnit
voisivat olla esteettömämpiä. Opettajia suositeltiin vahvasti tekemään
TYS-tehtävät kaikkien ryhmien kanssa, mutta tehtävien tekeminen
tanssitunnilla oli vapaaehtoista. Lisätietoa TYS-tehtävistä ja tehtävien
tekemiseen osallistuneista ryhmistä löytyy liitteistä 1–4.

Lisäksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuustilannetta on kartoitettu keväällä
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tanssiopisto Vinhassa 2020–2022 -kyselyn
avulla (liite 5), joka suunnattiin kaikille tanssiopiston toimintaan
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osallistuville yli 12-vuotiaille. Kyselystä jaettiin tietoa oppilastiedotuksessa
ja tanssiopiston sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kysely oli esillä
toimipaikoissa ja siitä kerrottiin tanssitunneilla. Kyselyyn saatiin
pidennetystä vastausajasta huolimatta vain kolme vastausta. Jatkossa
kyselyn viestinnän tavoittavuuteen panostetaan entistä enemmän.

Pohjana suunnitelmalle on ollut aiemman lukuvuoden 2020-2021
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Syyslukukaudesta 2022 alkaen
uusi suunnitelma tehdään kolmen vuoden välein. Ajantasainen suunnitelma
käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa koko henkilökunnan kanssa ja
tarvittaessa suunnitelmaa käsitellään uudelleen silloin, jos siihen tulee
merkittäviä muutoksia.

Tanssiopisto Vinha nimeää henkilökunnastaan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusvastuuhenkilön (myöhemmin TYS-vastuuhenkilö), jonka
tehtäviin kuuluvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen
ja sen toimenpiteiden toteutumisen seuraaminen. TYS-vastuuhenkilö
vastaa erikseen sovittaessa myös muista tanssiopiston tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta edistävistä työtehtävistä. Lukuvuonna 2021–2022
TYS-vastuuhenkilönä on toiminut Pau Kettunen. Pau Kettunen jatkaa
TYS-vastuuhenkilönä lukuvuonna 2022–2023. Vastuuhenkilö valitaan
henkilökunnan kokouksessa, jossa on kuultu koko henkilökuntaa.

3. Tilannekartoitus

3.1 Opetuksen järjestäminen

Tanssitunneille ilmoittautuminen tapahtuu Eepos-järjestelmän kautta.
Keväisin ilmoittautuminen aukeaa ensin jatkaville oppilaille ja sen jälkeen
uusille oppilaille. Oppilaat pääsevät ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä
eikä toimintaan ole pääsykokeita. Lukuvuosittain tarjolla olevat tanssilajit
määritetään lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Opettajat tekevät
jatkaville oppilaille tuntisuositukset, joiden pohjalta oppilaat voivat
ilmoittautua lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

Opetustuntien pituus (30–90 min) määräytyy oppilaiden iän ja oppiaineen
mukaisesti. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon ryhmän
toimintamahdollisuudet ja mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen.
Tarvittaessa siirtymiset ryhmien välillä ja ryhmien yhdistämiset ovat
mahdollisia. (Opetussuunnitelma, Tanssiopisto Vinha)

Tanssitunnit järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti 17 opetusviikkona
lukukaudessa. Lisäksi opisto tarjoaa täydentävien opintojen TOP-jaksoja
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oppilaille. Jaksoille ilmoittaudutaan lukuvuosi-ilmoittautumisen
yhteydessä ja lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettujen aikataulujen
mukaan.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomeksi, ja tarvittaessa opetuksen
apukielenä voidaan käyttää myös jotakin muuta opettajan hallitsemaa
kieltä. Opetuksen apukieliä ovat useimmiten englanti tai ruotsi.

3.2 Opintosuoritusten arviointi

Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja vuorovaikutuksellista. Sen tehtävänä on
ohjata ja tukea oppilasta sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.
Arvioinnin tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilasta uusien taitojen
opettelussa, oman tanssi-ilmaisun kehittymisessä ja ryhmässä
toimimisessa. Kannustava ja myönteinen arviointi keskittyy oppilaan
toimintaan tanssitunnilla.

Arviointi on suhteessa opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Tavoitteet
määräytyvät kuitenkin aina oppilaasta käsin, ja arvioinnissa otetaan
huomioon oppilaan omat lähtökohdat. Arvioinnin muoto vaihtelee
suullisesta arvioinnista ja itsearvioinnista lopputyön mahdolliseen
numeeriseen arviointiin.

Vinhassa itsearvioinnin tärkeimpänä välineenä toimii koko tanssiopintojen
ajan käytössä oleva Vinha-tanssikansio. Kansiota käytetään ikätason
mukaisesti ja siitä muodostuu opintojen aikana portfoliomainen
kokonaisuus. Kansioon voidaan piirtää ja kirjoittaa, siihen voidaan liittää
käsiohjelmia, lehtiartikkeleita ja kuvia. Arvioinnista kerrotaan tarkemmin
opetussuunnitelmassa, joka on saatavilla Tanssiopisto Vinhan nettisivuilla
(vinha.net/opetus/opetus-vinhassa/).

3.3 Saavutettavuuskartoitukset

Tanssiopistolle luotiin lukuvuonna 2021–2022
saavutettavuuskartoituspohjat, joiden avulla on tarkoitus jatkossa viestiä
toiminnan saavutettavuudesta. Toimipaikkojen saavutettavuuskartoitukset
tehtiin keväällä 2021 ja saavutettavuustiedot ovat saatavilla tanssiopiston
nettisivuilla. Esitys- ja tapahtumatoiminnan saavutettavuusviestinnästä
vastaa kunkin tapahtuman tuottaja.

3.4 Taloudellinen saavutettavuus

3.41 Vapaaoppilaspaikat
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Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa
vapaaoppilaspaikkoja ja harrastustukea. Paikoista ja tuesta päättää
tanssiopiston johto yhdessä hallituksesta vuosittain erikseen nimetyn
edustajan kanssa. Päätökseen vaikuttavat sekä oppilaan taloudellinen
tilanne että opintomotivaatio. Hakijalla tulee olla oppilaspaikka jo ennen
vapaaoppilaspaikan anomista. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.7.
(syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.12. (kevätlukukausi) mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla
rehtorille tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys
Vinha ry., Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti.

Syyslukukaudella 2022 vapaaoppilaspaikkoja tai harrastustukea
myönnettiin neljälle oppilaalle yhden viikoittaisen tanssitunnin osalta,
yhdelle oppilaalle puolikas vapaaoppilaspaikka viikottaiselle tanssitunnille
ja yhdelle vapaaoppilaspaikka leiritoimintaan.

3.42 Maksualennukset

Tanssiopisto Vinhalla on käytössä viikkotuntialennukset ja perhealennus.
Lisätietoja alennuksista löydät nettisivuilta vinha.net/opetus/maksut.
Täydentävien opintojen kurssimuotoiset TOP-jaksot eivät oikeuta
viikkotuntialennuksiin.

3.43 Harrastamisen Suomen malli

Tanssiopisto Vinha on syyslukukaudesta 2021 eteenpäin mukana
Harrastamisen Suomen mallissa. Tanssiopisto järjestää mallin mukaan
osallistujille ilmaista tanssin kerhotoimintaa yhteistyössä kuntien kanssa.
Toiminnan laajuutta tarkastellaan vuosittain.

3.5 Viestinnän saavutettavuus

Tanssiopiston nettisivut ovat suomenkieliset, ja niillä on lyhyet kieliversiot
selkosuomeksi, viittomakielellä, englanniksi ja ruotsiksi.
Asiakaspalvelukielinä opiston toimistossa ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Opiston viestintä tapahtuu suomen kielellä. Tiedotuskanavina toimivat
sähköpostitiedotteet, nettisivut, sosiaalinen media ja painetut tiedotteet.
Tarvittaessa ryhmäkohtaista viestintää voidaan tehdä myös englanniksi ja
ruotsiksi.

3.6 Toimintaohjeet erityistilanteiden varalle
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Tanssiopistossa on tavoitteena toimia aina Turvallisemman tilan
periaatteiden mukaan. Näin yhdessä ennaltaehkäisemme häirintää ja
syrjintää.

Jos joku ei noudata Turvallisemman tilan periaatteita, huomautathan
asiasta. Kerro tarvittaessa opettajalle tai ole yhteydessä toimistoon.

Jos kohtaat väkivallan uhkaa, epäasiallista käytöstä, häirintää tai syrjintää,
olethan yhteydessä opettajaan tai toimistoon. Voit halutessasi ottaa
yhteyttä myös anonyymin yhteydenottolomakkeen kautta.

Sara Riihiaho, opistosihteeri
toimisto@vinha.net
p. 040 588 9847

Anonyymi yhteydenottolomake:
vinha.net/info/ota-yhteytta/

4.Visio

Tanssiopisto Vinhan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman visioon on
kirjattu pitkän tähtäimen tavoitteita. Vision on tarkoitus auttaa
hahmottamaan kehitystavoitteiden tarpeita ja suuntaa.

Tanssiopisto Vinhalla on visio inklusiivisesta tanssiopistosta, jossa sen
järjestämä toiminta on saavutettavaa kaikille. Inklusiivisessa
tanssiopistossa palvelut ja rakenteet luodaan lähtökohtaisesti kaikille
huomioiden monenlaisten osallistujien tarpeet. Tanssiopiston sisällä ei
tapahdu kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Kiusaamista, häirintää ja
syrjintää vastaan on tehokkaat toimintamallit. Tanssiopiston toiminta
koetaan kuuluvan kaikille ja sen pariin hakeutuu oma-aloitteisesti
moninaisista taustoista tulevia oppilaita. Kaikki toiminta järjestetään
esteettömyysvaatimusten mukaisissa tiloissa. Tiedotus ja viestintä ovat
selkeitä ja saavutettavia. Nettisivut, painettu materiaali ja muu tiedotus
täyttävät tarvittavat saavutettavuusvaatimukset.

Oppilaissa sekä henkilökunnassa on edustettuna laajasti eri sukupuolia,
toimintakykyjä, ikäryhmiä ja kulttuurisia taustoja. Jokaisella
henkilökunnan jäsenellä on ammattitaitoa toimia tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Oppilaat, heidän
huoltajansa sekä heidän edustajansa ovat sitoutuneet tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen ja se koetaan
yhteisesti tärkeäksi.
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Tanssiopisto Vinha toimii tanssin taiteen perusopetuksen kentällä
saavutettavuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vinha osallistuu
aktiivisesti taiteen, tanssin ja inkluusion suhteesta käytävään keskusteluun.
Tanssiopisto Vinha mahdollistaa oppilailleen saada tarvittavan osaamisen
ja tiedon hakeutua tanssin ammattiopintoihin riippumatta oppilaan
taustasta tai toimintakyvystä. Vinha näkee tulevaisuuden, jossa yksilön
ominaisuuteen, taustaan tai toimintakykyyn liittyvä tekijä ei ole esteenä
tanssinopetukseen osallistumiseen. Jokaisen oppilaan on mahdollista saada
myönteisiä onnistumisen kokemuksia tanssiharrastuksen parissa.

5. Lukuvuoden 2021-2022 suunnitelman
tavoitteiden tarkastelu

Lukuvuoden 2021-2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
tavoitteet koskivat sekä tanssiopiston toimintaan osallistuvia että
työyhteisöä. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan tavoitteita, jotka koskivat
osallistujia. Työyhteisöä koskevien tavoitteiden tarkastelu on eritelty
vuodesta 2022 eteenpäin henkilöstöpoliittiseen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaan (jatkossa HTYS). Ensimmäinen HTYS
tehdään lukuvuoden 2022–2023 aikana ja tätä varten perustetaan
henkilöstön hyvinvointitiimi.

Suunnitelman päätavoitteeksi oli asetettu, että tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma olisi entistä konkreettisempi työkalu. Viime
vuosien suunnitelmien toimenpiteiden toteutus on ollut isolta osin
TYS-vastaavan ja Tanssiopisto Vinhan hallinnon vastuulla. Tulevissa
tavoitteissa on huomioitu henkilökunnan tarve saada tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusteemoja enemmän tanssiopiston arkeen konkretian tasolle.

Toimenpiteissä korostui viestinnän merkitys saavutettavuuden
parantamiseksi. Tavoitteena oli kehittää viestintää saavutettavuus-
vaatimusten mukaiseksi ja tuoda näkyväksi halu tavoittaa uusia
kohderyhmiä. Suunnitelmaan oli lisäksi kirjattu, että edellisen lukuvuoden
suunnitelmassa olleiden seuraavien toimenpiteiden loppuun saattaminen
täytyy varmistaa: nettisivujen saavutettavuus-
selosteen julkaiseminen nettisivuilla, syrjinnästä vapaa alue -merkin
tuominen esiin nettisivuilla ja “saavutettava tanssiharrastus”-osion
lisääminen nettisivuille.

Osallistujia koskevat toimenpiteet määriteltiin kahden otsikon alle:
saavutettavuus ja viestintä. Saavutettavuus-otsikon alla olevat toimenpiteet
liittyvät tanssiopiston toiminnan saavutettavuuden kehittämiseen.
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Viestintä-otsikon alla olevat toimenpiteet liittyvät tanssiopiston sisäiseen
ja ulkoiseen viestintään.

5.1 Tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet 2020-2021

Saavutettavuus

Toimenpide Toteutuminen
Henkilökunnan sisäisen
toimintaohjeen luominen
tilanteeseen, jossa oppilaaksi
ilmoittautuu erityistä tukea tarvitseva
oppilas. Toimintaohje sisältää mm.
ohjeet henkilökohtaisen
opetussuunnitelman luomiseen.

Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite
siirretään lukuvuosien 2022-2025
tavoitteeksi.

Turvallisemman tilan periaatteiden
päivittäminen helpommin
lähestyttävämpään muotoon.
Periaatteiden tuominen
näkyvämmäksi tanssiopiston arkeen.

Turvallisemman tilan periaatteet
päivitettiin selkeämpään muotoon
keväällä 2022 (liite 6). Päivitetyt
periaatteet ovat esillä kaikissa
toimipisteissä ja nettisivuilla.

Viestintä

Toimenpide Toteutuminen
Nettisivujen (www.vinha.net)
saavutettavuustestaus.

Tanssiopiston nettisivuille on
lisätty saavutettavuusseloste
kesällä 2022.

Syrjinnästä vapaa alue -merkin esille
tuominen nettisivuilla.

Syrjinnästä vapaa alue -merkki on
päivitetty nettisivuille keväällä
2022.

Kartoitus saavutettavamman
viestinnän koulutustarpeista.

Keväällä 2022 tehtiin laajempi
kysely henkilökunnan
koulutustarpeista, missä
huomioitiin myös viestintä.

Kartoitus ja käytäntöönpano, miten
oppilaiden moninaisuus näkyisi
viestinnässä entistä paremmin.
Lisäksi miten uudet kohderyhmät,
jotka eivät ole vielä toiminnassa
mukana, näkyvät viestinnässä.

Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite
siirretään lukuvuosien 2022-2025
tavoitteeksi.
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Vakituisten toimitilojen ja muiden
tapahtumapaikkojen
saavutettavuustietojen päivittäminen
ja niistä tiedottaminen selkeästi
viestinnässä. Luodaan yhtenevä,
päivittyvä malli
saavutettavuustietojen
ilmoittamiseen.

Keväällä 2022 tehty
Saavutettavuuskartoituspohjat,
joiden mukaan toimipaikkojen ja
tapahtumapaikkojen
saavutettavuustiedot ilmoitetaan.
Tapahtumien saavutettavuus-
viestinnästä vastaa aina kunkin
tapahtuman tuottamisesta
vastaava. Vakituisten
toimipaikkojen saavutettavuus-
tiedot on päivitetty nettisivuille.

Suora kohdistettu viestintä ja
tiedottaminen Tanssiopiston
toiminnasta uusille kohderyhmille,
jotka eivät ole ennen olleet osana
toimintaa.

Suoraa viestintää on kohdistettu
uutena Lohja alueelle. Kohdistettua
viestintää on lisätty kaikilla
toimialueilla eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Saavutettava tanssiharrastus -osion
lisääminen nettisivuille.

Osio on päivitetty nettisivuille
kesällä 2022 kohtaan Opetus
otsikolla Tanssiharrastuksen
saavutettavuus.

Alt-kuvatekstin ottaminen käyttöön
sosiaalisessa mediassa.
Alt-kuvatekstit mahdollistavat
näkövammaisille sosiaalisen median
seuraamisen. Henkilökunnan
perehdyttäminen alt-kuvatekstien
käyttöön.

Keväällä 2022 tehty
henkilökunnalle ohjeistus
alt-kuvatekstin käyttämisestä
sosiaalisessa mediassa.
Henkilökunta perehdytetään
asiasta elokuussa 2022.

11



6. Lukuvuosien 2022-2025 tavoitteet

Kolmivuotissuunnitelman teemana on saavutettavuuden ja tavoittavuuden
kehittäminen Tanssiopisto Vinhassa. Lukuvuosien päätavoitteet tähtäävät
seuraavan kolmivuotissuunnitelman valmisteluun, jossa tavoitteena on
huomioida kaikki tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjintäperusteet.
Muita laajempia tavoitteita ovat TYS-ideapankin luominen
tanssinopettajille (2022–2023), viestinnän saavutettavuuden ja
tavoittavuuden kehittäminen (2022–2023),  TYS-perehdytyspakettien
kokoaminen (2023–2025) ja Saavutettava taideharrastus -asennemerkkiin
sitoutuminen (2022–2025).

Tavoitteet on jaoteltu lukuvuosikohtaisiin tavoitteisiin, jotka on jaoteltu
tarkempien otsikoiden alle. Tavoitteiden vastuuhenkilöt sovitaan ennen
kunkin lukuvuoden alkamista.

6.1 Lukuvuositavoitteet, 2022–2023

Lukuvuoden 2022–2023 päätavoitteena on toteuttaa kattava arvio
tanssiopiston tämän hetkisestä tasa-arvo-, yhdenvertaisuus ja
saavutettavuustilanteesta. Arviota tullaan käyttämään seuraavana
lukuvuonna valmisteltavan, kaikki syrjintäperusteet huomioivan
kehittämissuunnitelman pohjana. Lisäksi lukuvuonna 2022–2023 on
tarkoitus edistää tanssinopetuksen saavutettavuutta, viestinnän
tavoittavuutta sekä saavutettavuudesta viestimistä alla olevista taulukoista
löytyvillä keinoilla.

6.11 Päätavoite

Tavoite Aikataulu Vastuussa

Kattava arvio
tanssiopiston
tasa-arvo-,
yhdenvertaisuus- ja
saavutettavuus-
tilanteesta.

Lukuvuoden
2022–2023 aikana.

TYS-vastaava ja
vastaava rehtori.

6.12 Tanssinopetus

Tavoite Aikataulu Vastuussa
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TYS-ideapankki
tanssitunneille:
Ideapankin
kokoaminen
oppilasryhmien
TYS-tehtävien (kts. s.
4) vastausten pohjalta.
Ideapankkiin kootaan
oppilaiden ideoita ja
ajatuksia
tasa-arvoisemman ja
yhdenvertaisemman
tanssinopetuksen
käytännöistä.

Lukuvuoden
2022–2023 aikana.

TYS-vastaava
vastuussa, koko
henkilöstö osallistuu

Opettajien
kouluttaminen:
Erityistarpeisten
oppilaiden
huomioiminen
tanssitunnilla (Osa
Saavutettava
taideharrastus
-asennemerkkiin
sitoutumista.)

Syyslukukausi 2022 Vastaava rehtori

Henkilökunnan
sisäisen
toimintaohjeen
luominen tilanteeseen,
jossa oppilaaksi
ilmoittautuu erityistä
tukea tarvitseva
oppilas. Toimintaohje
sisältää mm. ohjeet
henkilökohtaisen
opetussuunnitelman
luomiseen ja
ohjeistuksen avustajan
kanssa toimimisesta.
(Osa Saavutettava
taideharrastus
-asennemerkkiin
sitoutumista.)

Syyslukukausi 2022 Vastaava rehtori ja
apulaisrehtori
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6.13 Viestintä

Tavoite Aikataulu Vastuussa

Henkilökunnan
perehdyttäminen
alt-teksti-
ohjeistuksesta.

Elokuussa 2022 TYS-vastaava

Kartoitus oppilaiden
moninaisuudesta
tanssiopiston
viestinnässä.

Syyslukukausi 2022 Toimistosihteeri ja
TYS-vastaava

Oppilaiden
moninaisuus näkyville
viestinnässä:
Nykyisten oppilaiden
moninaisuuden esille
tuominen ja uusien
kohderyhmien, jotka
eivät ole vielä
toiminnassa mukana,
näkyvyys viestinnässä.

Kevätlukukausi 2023 Toimistosihteeri ja
rehtori

6.2 Lukuvuositavoitteet, 2023–2024

Lukuvuonna 2023-2024 päätavoitteena on valmistella alustava, kaikki
syrjintäperusteet huomioiva tasa-arvon-, yhdenvertaisuuden ja
saavutettavuuden kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman
pohjana käytetään lukuvuonns 2022–2023 tehtyä kartoitusta.
Kehittämissuunnitelman valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
esteettömyyden kehittämiseen, joka nousi Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskyselyn 2020–2022 vastauksista. Alustavaa suunnitelmaa
tullaan kommentoimaan ja viimeistelemään lukuvuonna 2024-2025.

Lisäksi tavoitteena on pohjustaa Saavutettava taideharrastus
-asennemerkkiin sitoutumista ja koota yhteen vuosien varrella kehitettyjä
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä tanssinopetuksen
TYS-perehdytyspakettiin.

6.21 Päätavoite
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Tavoite Aikataulu

Kaikki syrjintäperusteet
huomioivan
kehittämissuunnitelman
valmistelu. Valmistelussa
huomioidaan mm. etäopetuksen
saavutettavuus, saavutettavuuden
pitkän tähtäimen kehittäminen ja
toimintaan osallistujien
osallistaminen suunnittelutyöhön.

Lukuvuosi 2023–2024

6.22 Saavutettava taideharrastus -asennemerkki

Tavoite Aikataulu

Henkilökunnan perehdyttäminen
Saavutettava taideharrastus
-asennemerkistä.

Syyslukukausi 2023

Taideavustajakoulutus opettajille
(ilmainen:
https://lastenkulttuuri.fi/sata2/taid
eavustajakoulutus/)

Kevätlukukausi 2024

Kiusaamisen vastaisten ohjeiden
luominen yhdessä oppilaiden
kanssa

Lukuvuosi 2023–2024

6.23 Tanssinopetuksen TYS-perehdytyspaketti

Tavoite Aikataulu

Kerätään vuosien varrella sovitut
käytännöt
TYS-perehdytyspakettiin. Mukaan
kirjataan mm.: kevään 2022
TYS-tehtävien (kts. s. 4)
vastauksista ideoita ja huomioita ja
Turvallisemman tilan periaatteet.

Lukuvuosi 2023–2024
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Perehdytyspaketin tulee sisältää
päivityssuunnitelma.
Perehdytyspaketti otetaan osaksi
tanssinopettajien perehdytystä ja
sitä käytetään tanssinopetuksen
suunnittelun tukena.

6.3 Lukuvuositavoitteet, 2024–2025

Lukuvuoden 2024–2025 päätavoitteena on kaikki syrjintäperusteet
kattavan kehittämissuunnitelman kommentointi ja viimeistely seuraavaksi
kolmivuotissuunnitelmaksi. Lisäksi tavoitteena on sitoutua Saavutettava
taideharrastus -asennemerkkiin ja koota yhteen vuosien varrella kehitettyjä
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä viestinnän ja
tapahtumatoiminnan TYS-perehdytyspakettiin.

6.31 Päätavoite

Tavoite Aikataulu

Kaikki syrjintäperusteet
huomioivan
kehittämissuunnitelman
kommentointi ja viimeistely
seuraavaksi
kolmivuotissuunnitelmaksi.

Lukuvuosi 2024–2025

6.32 Saavutettava taideharrastus -asennemerkkiin sitoutuminen

Tavoite Aikataulu

Sisäinen tiedottaminen
asennemerkkiin sitoutumisesta ja
tarvittavista ohjeistuksista.

Syyslukukausi 2024

Saavutettava taideharrastus
-merkistä viestiminen:
asennemerkki nettisivuille, kotien
tiedotus oppilastiedotteen kautta,
somekampanja uusien

Lukuvuosi 2024–2025
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kohderyhmien tavoittamiseksi ja
osaksi
lukuvuosi-ilmoittautumisviestintää
.

6.33 Viestinnän ja tapahtumatoiminnan TYS-perehdytyspaketti

Tavoite Aikataulu

Kerätään vuosien varrella sovitut
käytännöt
TYS-perehdytyspakettiin. Mukaan
kirjataan mm.: kevään 2022
TYS-tehtävien (kts. s. 4)
vastauksista ideoita ja huomioita,
ohjeistukset saavutettavampaan
viestintään ja esteettömämpiin
tapahtumiin. Perehdytyspaketin
tulee sisältää päivityssuunnitelma.
Perehdytyspaketti otetaan osaksi
työntekijöiden perehdytystä ja sitä
käytetään viestinnän ja
tapahtumatoiminnan tukena.

Lukuvuosi 2024–2025

7. Seuranta ja arviointi

Suunnitelman yleisestä seurannasta ovat vastuussa TYS-vastuuhenkilö
sekä tanssiopiston rehtori. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista
käydään läpi henkilökunnan kokouksissa. Rehtori välittää tiedon
suunnitelman toteutumisesta yhdistyksen hallitukselle lukuvuosittain.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teemat ovat esillä oppilaille
lähtevissä tiedotteissa sekä tanssitunneilla.

Arvioinnista ovat vastuussa TYS-vastuuhenkilö sekä tanssiopiston rehtori.
Jokaisen lukuvuoden lopussa TYS-vastuuhenkilö ja rehtori tarkastelevat
yhdessä suunnitelman toteutumista ja tarvittaessa TYS-vastuuhenkilö
päivittää kolmivuotissuunnitelmaa. Suunnitelman kokonaisarviointi
tapahtuu kolmivuotiskauden lopussa kevätlukukaudella 2025.
Kokonaisarviointi on osa seuraavaa tasa-arvo- ja
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yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sitä käytetään seuraavan
kolmivuotissuunnitelman pohjana.

8. Suunnitelman päivitys

Tasa-arvolain mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma täytyy
päivittää vähintään yhden vuoden, mutta enintään kolmen vuoden välein.
Tämä suunnitelma on tehty lukuvuosille 2022–2025. Suunnitelman
päivitystyö aloitetaan seuraavan kerran viimeistään kevätlukukaudella
2025. Suunnitelmaa voidaan päivittää myös sen voimassaolon aikana. Jos
suunnitelmaan tehdään isompia muutoksia, päivitetty versio esitellään
uudestaan henkilökunnalle. Päivityksen toteuttamisesta ja
aikatauluttamisesta on vastuussa henkilökunnasta valittu tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusvastuuhenkilö.
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