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Yhdenvertaisuus – jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua
Tarkistuslista
STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT

TILA

Näkyykö sitoutumisemme saavutettavuuden edistämiseen myös kirjallisissa toiminta- ja
taloussuunnitelmissamme?
Pyritäänkö asenneilmapiiriin, joka on avoin erilaisuudelle ja vähemmistöjen huomioimiselle?
Onko tapahtumalla nimetyt vastuuhenkilöt saavutettavuuteen liittyen?

VIESTINNÄN SAATAVUUS

TILA

Ovatko käyttämämme verkkosivut ja esitteet saavutettavia?
Viestimmekö monipuolisesti vaihtoehtoisilla tavoilla ja kanavilla?
Kerrommeko tilojemme ja palvelujemme saavutettavuudesta?
Onko viestinnässä huomioitu kielivähemmistöt ja käytetty selkokieltä?
Onko tietoa helppo löytää?
Löytyykö markkinointimateriaalista yhteyshenkilön tiedot, jolta saa lisätietoja?
Tuodaanko viestinnässä ja tapahtumapaikalla aktiivisesti esiin, että jokainen on tervetullut, ja että
syrjintää ei sallita?
Tehdäänkö aktiivisesti työtä sen eteen, että ohjelmatarjonnassa vältetään esimerkiksi
vähemmistöihin liittyvien ennakkoluulojen ja stereotypioiden vahvistamista?
Ovatko käytetyt viestintämateriaalit visuaalisesti selkeitä ja onko kuvallinen viestintä
yhdenvertaista?
Onko tapahtuma-alueen opastus selkeä eri suunnista saapuville ja onko opasteet varustettu myös
symbolikuvin?
Ovatko keskeiset toimintatilat on varustettu toimivalla induktiosilmukalla ja merkitty
induktiosilmukan tunnuksella?
Käytetäänkö tilaisuudessa mikrofonia? (kuulokojetta käyttävät henkilöt voivat hyödyntää
induktiosilmukkaa)
Onko toiminnan ohjaaja valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, esim. kuvia?

SOSIAALINEN SAAVUTETTAVUUS

TILA

Onko asiakaspalvelu ystävällistä ja yhdenvertaista?
Onko asiakaspalveluhenkilökunta varautunut käyttämään eri kieliä ja erilaisia kommunikaatiotapoja
(esimerkiksi paperille kirjoittaminen)?
Osaako henkilökunta opastaa erityisryhmiin kuuluvaa asiakasta?
Kysytäänkö erityisryhmien palautetta?

TALOUDELLINEN SAAVUTETTAVUUS
Onko lippujen ja oheispalveluiden hinnoissa huomioitu erityisryhmät (kuten opiskelijat, työttömät,
ja eläkeläiset, perheet, ryhmät, ym.)?
Pääsevätkö toimimisesteisten henkilöiden seurassa saapuvat avustajat ja tulkit sisään maksutta?
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OSALLISTUMISEN TUKEMINEN

TILA

Onko oheistietoa tai tapahtumaa tukevia elämyksiä mahdollista saada vaihtoehtoisilla tavoilla?
(Esimerkiksi mobiililaitteille ladattavat sovellukset)
Onko erilaiset oppimisen tavat otettu huomioon?

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS

TILA

Voiko tapahtuma-alueelle saapua monin eri tavoin kuten julkisella liikenteellä, taksilla,
henkilöautolla ja polkupyörällä?
Onko tapahtuma-alueen läheisyydessä selkeästi merkityt esteettömät autopaikat ja esteetön
sisäänkäynti?
Ovatko tapahtuma-alueen ja -tilojen kulkureitit esteettömiä?
Pääseekö tapahtumapaikalle ilman tasoeroja, onko mahdollisten portaiden oheen rakennettu loiva
luiska tai hissi, tai onko vaihtoehtoinen esteetön reitti opastettu?
Onko kulkuväylillä käytetty tunto- ja tummuuskontrasteiltaan erilaisia materiaaleja ohjaamaan
liikkumista (myös tasoerot ja portaat)?
Ovatko kulkuväylät ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä?
Ovatko portaat ovat helppokulkuiset ja onko niissä molemmin puolin käsijohteet?
Onko toimintatila selkeä ja käytetäänkö liikunnan ohjauksen apuna kuvia ja opasteita?
Onko sekä tapahtuman kävijöille, että henkilökunnalle tarjolla esteettömiä ja sukupuolineutraaleja
wc-, pukeutumis- ja peseytymistiloja? (Sukupuolineutraali wc-tila huomioi sukupuoli-identiteettien
moninaisuuden, ja lisäksi sukupuolineutraalius mahdollistaa vammaiselle henkilölle vastakkaista
sukupuolta olevan avustajan.)
Onko valaistus riittävä ja häikäisemätön? Erottuvatko ovet, seinät, kalusteet ja välineet
tummuuskontrastina taustastaan?
Onko katsomoissa pyörätuolipaikkoja ja onko niiden yhteydessä tilaa tai istuinpaikka myös
avustajalle?
Onko ravintoloissa ja kahviloissa tarjolla monipuolisesti erilaisia ruokavaihtoehtoja, myös
kasvisvaihtoehtoja? Huomioidaanko laktoosi- ja maitoallergikot sekä keliaakikot?
Huomioidaanko tapahtuman turvallisuussuunnitelmassa myös liikkumis- ja toimimisesteiset
henkilöt?
Ovatko tapahtumajärjestäjät valmistautuneet avustamaan ja opastamaan, tai onko paikalla
yleisavustajia?

LIIKUNTATILOJEN YLEISEN ESTEETTÖMYYDEN LISÄKSI UIMAHALLIN TILOISSA EDELLYTETÄÄN
SEURAAVIA ASIOITA:
Onko uimahallissa käytettävissä suihkupyörätuoli?
Onko uimahallissa varattavissa erillinen puku- ja pesutila perheille tai eri sukupuolta olevan
avustajan kanssa liikkuvalle?
Onko uima-altaaseen siirtymistä varten käytettävissä loivat portaat sekä allashissi tai -nostin?
Onko altaan reunalla paikka, josta on turvallista siirtyä altaaseen? Korotettu altaan reuna ja tasot
veteen siirtymiseksi helpottavat pyörätuolista altaaseen siirtymistä.
Ovatko lähtötelineet hahmotettavissa ympäristöstä tummuus- ja tuntokontrastieroilla ja niiden
pinta luistamaton?
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