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Hallituksen esitys

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Motto 2022: Pyörätuolitanssi on lääkettä mielelle ja keholle.

1 TAVOITE

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry – Finska rullstolsdansförbundet RUDAF rf
toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää pyörätuolitanssin harrastus-, valmennus- ja
kilpailutoimintaa Suomessa.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi liitto järjestää valmennus- sekä leiritoimintaa
aloittelijoista maajoukkuetason pyörätuolitanssijoihin itse tai yhteistyössä
jäsenyhdistysten tai muiden tanssitoimijoiden kanssa. Liitto järjestää sekä ylläpitää
pyörätuolitanssin ohjaaja-, tuomari- ja luokittelijakoulutusta sekä kannustaa lajin
paikallistoiminnan kehittämiseen.

2 VARSINAINEN TOIMINTA

2.1 Pyörätuolitanssin eettiset toimintaperiaatteet

Pyörätuolitanssin harrastustoimintaa ohjaavat liikunnan ilo, pyrkimys omaan
parhaaseen ja siinä onnistumiseen sekä yhdessä tekemiseen. Kaikkien lajissa mukana
olevien tulee noudattaa rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, reilun
pelin ja eettisen käyttäytyminen periaatteita sekä urheilullista asennetta.

2.2 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyörätuolitanssitoiminnassa

Liitto edistää ja tukee pyörätuolitanssin harrastus-, kilpailu- sekä yhdistystoiminnassa
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoista ja suvaitsevaa toinen toistaan kunnioittavaa kohtelua
sekä tanssiliikunnan saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Pyörätuolitanssi kuuluu kaikenikäisille vammaisille ja vammattomille tanssin
ystäville. Liiton toiminta perustuu reilun pelin henkeen ja puhtaaseen urheiluun.

2.3 Painopistealueet toimintavuodelle

Toimintavuoden painopistealueet ovat
1) pyörätuolitanssin ruohonjuuritason ohjaajakoulutuksessa, jonka tavoitteena on
saada lisää pyörätuolitanssin alkeisryhmiä eri puolille Suomea sekä
2) valmentajakoulutuksessa, jonka tavoitteena on parantaa edistyneempien
pyörätuolitanssijoiden ohjauksen laatua vastaamaan kansainvälisen menestyksen
vaatimaa tasoa.

Tavoitteena on lisätä myös ei-kilpailullista toimintaa ja siten uusien lajin harrastajien
määrää erilaisissa tanssiseuroissa sekä vakiinnuttaa niissä pyörätuolitanssitoimintaa.
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2.4 Pyörätuolitanssitapahtumien ja -näytösten järjestäminen

Liitto järjestää pyörätuolitanssitapahtumia ja -näytöksiä yhteistyössä jäsentensä sekä
muiden tanssi-, vammais- sekä vammaisliikuntajärjestöjen kanssa.

2.5 Kilpailutoiminta

Liitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut ja Suomi Open–kilpailut 5.3.2022
Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa. Niiden lisäksi liitto järjestää vähintään
yhden virallisen vakio- ja yhden virallisen latinalaistanssikilpailun joko erillisinä tai
yhtenä kilpailutapahtumana. Kilpailuja on mahdollisuus järjestää myös etänä.

Liitto järjestää kilpailuja itse tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Edellä
mainittujen kilpailujen yhteydessä järjestettävistä erilliskilpailuista päättää liiton
hallitus.

Liitto kannustaa kilpailuja järjestäviä seuroja ottamaan pyörätuolitanssikilpailuja
osaksi tavanomaisen tanssin kilpailuja yhteistyössä liiton kanssa. Tämä lisäisi
kilpailuihin osallistumisen mahdollisuuksia eri puolilla Suomea ja toisi lajia tutuksi
tanssin harrastajille laajemmin. Kilpailujen järjestämisoikeus tulee hakea PYTLI ry:n
hallitukselta.

Kilpailuja järjestetään combi-, duo- ja singlekategorioissa latinalais- ja
vakiotansseissa sekä freestylessä.

Liitto valitsee kilpailijat edustusjoukkueeseen arvokilpailuihin, ja hyväksyy edustajat
myös muihin kansainvälisiin IPC:n alaisiin paratanssikilpailuihin ja non-IPC-
pyörätuolitanssikilpailuihin.

2.6 Koulutus- ja leiritoiminta

Liitto järjestää valmentajien jatko- sekä täydennyskoulutuksen MegaDance-
tapahtuman yhteydessä 4.–6.3.2022 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Koulutus-
viikonlopun yhteydessä järjestetään myös tanssileiri sekä SM- ja Suomi
Open–kilpailut. Maaliskuun leirin lisäksi liitto järjestää syksyn aikana Tanssi
Estoitta–leirin.

Vuoden aikana järjestetään myös ainakin yksi pyörätuolitanssinohjaajakoulutus
uusille tanssinohjaajille kesällä Kouvolassa. Lisäksi liitto koordinoi ohjaajien
jatkokoulutusta myös yksilöllisesti räätälöidyn opintosuunnitelman mukaisesti.

Liitto järjestää yhden kilpailijoille, ohjaajille sekä valmentajille suunnatun anti-
dopinginfotilaisuuden kilpailujen tai leirien yhteydessä.

2.7 Huippu-urheilu

Liitto kehittää ja edistää maajoukkuetoimintaa. Lajipäällikkö organisoi kaksi
maajoukkueleiriä, toisen kesällä ja toisen syksyllä.

Maajoukkue jaetaan A- ja B-maajoukkueeseen, joihin urheilijat valitaan ennalta
määriteltyjen kriteerien perusteella. Valinnan tekee liiton hallitus lajipäällikön
esityksen perusteella. Maajoukkueeseen haetaan loppuvuodesta.

Liitto nimittää edustusjoukkueen pyörätuolitanssin arvokilpailuihin lajipäällikön
ehdotuksen perusteella.
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2.8 Muut tapahtumat, esiintymiset ja osallistumiset

Liiton hallitus päättää muiden tapahtumien järjestämisestä sekä osallistumisesta
niihin taloudellisten ja toiminnallisten resurssiensa rajoissa.

2.9 Tapahtumakalenteri

2.9.1 Koulutukset, leirit, seminaarit yms.

● Valmentajien täydennyskoulutus 4.–6.3. Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa,
järjestäjänä liitto;

● MegaDance-leiri 6.3. Liikuntakeskus Pajulahdessa, liitto;
● Singletanssileiri ja -kilpailu keväällä Porvoossa, Wendarit ry;
● Kuopio Tanssii ja Kelloo–leiri kesäkuussa järjestettävän Kuopio Tanssii ja Soi

–festivaalin yhteydessä, yhteistyössä Tanssiseura Dance Flow sekä Kuopio Tanssii
ja Soi–organisaatio;

● Maajoukkueleirejä järjestetään kaksi: yksi kesällä ja toinen ennen syksyn
arvokilpailuja, liitto;

● Eloleiri elokuussa pääkaupunkiseudulla, UP ry;
● Tanssi Estoitta–leiri syyskuussa Liikuntakeskus Pajulahdessa, liitto.

2.9.2 Kilpailut

● SM- ja Suomi Open–kilpailut 5.3. Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa
● Singletanssikilpailu keväällä Porvoossa
● Kuopio Tanssii ja Kelloo–kilpailu kesäkuussa Kuopiossa
● Tanssi Estoitta–kilpailu syksyllä Liikuntakeskus Pajulahdessa
● Etäkilpailu/-t.

2.9.3 Kansainvälinen osallistuminen

Liiton hallituksen tulee hyväksyä osallistujat kansainvälisiin IPC PDS:n alaisiin sekä
muihin paratanssikilpailuihin.

3 JÄRJESTÖTOIMINTA

3.1 Liittotoiminta

Liiton hallitus pitää tarpeen mukaan läsnäolo-, sähköposti- tai etäkokouksia. Hallitus
ylläpitää ja perustaa toiminnalleen tarpeellisia työryhmiä.

Painopistealueet ovat uusien pyörätuolitanssin harrastajien rekrytointi sekä
pyörätuolitanssin opetuksen osaamisen ja tason kohottamiseen tähtäävät toimet.

3.2 Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Liitto kehittää ja ylläpitää yhteistoimintaa kansallisiin sekä kansainvälisiin
paratanssijärjestöihin.

Liitto tarjoaa paratanssin tutustumis- ja esittelytilaisuuksia sekä on mukana tanssi- ja
muissa tapahtumissa esittelemässä lajia.
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3.3 Taloudellinen tuki

Liitto tukee edustusjoukkueen kilpailumatkoja ja järjestää tuettuja maajoukkueleirejä
taloudellisten resurssiensa rajoissa.

3.4 Tiedotustoiminta

Liitto ylläpitää ja kehittää kotisivujaan sekä sosiaalisen median viestintää Facebook-
sivuillaan, Instagramissa ja Twitterissä.

3.5 Varainhankinta

3.5.1 Jäsenhankinta

Liitto tehostaa jäsenhankintaa.

3.5.2 Koulutukset, esiintymiset ym. paratanssitapahtumat

Liitto järjestää antidoping- ja Reilun pelin koulutusta yhteistyössä Suomen urheilun
eettinen keskus SUEK ry:n kanssa.

3.5.3 Liiton mainos- ja edustustuotteet sekä opetusmateriaalit

Liiton hallitus päättää mainos- ja edustustuotteiden sekä opetusmateriaalien
suunnittelusta, hankinnasta ja niiden maksullisuudesta.

3.5.4 Avustukset ja muut rahoitushakemukset

Toimintansa tukemiseksi liitto hakee ja ottaa vastaan avustuksia ja testamentti-
lahjoituksia. Liiton hallitus hoitaa hakemusasiat sekä päättää rahojen käytöstä liiton
toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.


