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Hallituksen esitys kevätkokoukselle

VUOSIKERTOMUS 2021
Motto 2021: Jo 15 vuotta pyörätuolitanssin pyörteissä!
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ESIPUHE
Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry – Finska rullstolsdansförbundet RUDAF
rf:n toiminnan tarkoitus on edistää sekä kehittää pyörätuolitanssin harrastus-,
valmennus- ja kilpailutoimintaa.
Vuotta 2021 väritti edelleen voimakkaasti Covid 19–pandemia. Toimintasuunnitelman mukaisesti liitto kuitenkin järjesti valmennus- ja leiritoimintaa sekä
kansallisia kilpailuja kaikentasoisille pyörätuolitanssin harrastajille itse ja yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa. Ohjelmassa oli lisäksi pyörätuolitanssin
tuomarointikoulutuksia etänä Zoomin välityksellä sekä luokittelukoulutus.
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VARSINAINEN TOIMINTA
Liiton hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja yksi varajäsen.
Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt, joilla oli myös omia tehtäviä sekä
vastuualueita:
●
●
●
●
●
●
●
●

Timo Pyykkönen
Karin Antell
Tuuli Harju
Harri Kokkonen
Pirjo Pappila
Anu Peltonen
Birgitta Starast
Tiina Uimonen

Kouvola
Porvoo
Kouvola
Kuopio
Oulu
Kouvola
Helsinki
Helsinki

puheenjohtaja
jäsen; sähkäritanssi
rahastonhoitaja, jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen; tiedottaja, sähkäritanssi
jäsen; mainonta
jäsen; kotisivut
sihteeri, varajäsen.

Luokitteluvastaavana toimi Hilla Saarinen Kouvolasta.
2.1 Pyörätuolitanssin eettiset toimintaperiaatteet
Pyörätuolitanssin harrastustoimintaa pyrittiin ohjaamaan liikunnan iloon sekä
kannustettiin tanssijoita omaan parhaaseen, onnistumiseen ja yhdessä
tekemiseen.

puhelin 045 324 2100
toimisto@pyoratuolitanssi.fi
www.pyoratuolitanssi.fi

Puutarhurinkatu 26 B 25
45100 Kouvola
Y-tunnus: 2135965-3

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry

VUOSIKERTOMUS 2021

2

2.2 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pyörätuolitanssitoiminnassa
Liitto edisti ja tuki yhdenvertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoista, toinen
toistaan kunnioittavaa kohtelua pyörätuolitanssin harrastus-, kilpailu- ja
yhdistystoiminnassa. Myös tanssiliikunnan saavutettavuus ja esteettömyys
olivat tärkeitä arvoja liiton hallituksen toiminnassa.
Pyörätuolitanssi kuuluu kaikenikäisille vammaisille ja vammattomille tanssin
ystäville. Liiton toiminta perustui Reilun pelin henkeen sekä dopingista
puhtaaseen urheiluun.
2.3 Kilpailutoiminta
2.3.1 Kotimaiset kilpailut
Juhlavuotta viettävä liitto järjesti huhti-toukokuussa ensimmäisen kansallisen
pyörätuolitanssin etäkilpailun, johon tanssijoita pyydettiin lähettämään kilpailuvideonsa. Arvostelutuomareita oli koulutuksellisista syistä poikkeuksellisesti
seitsemän kappaletta. Kilpailijoille annettiin pisteiden lisäksi myös kahden muun
tuomarin tekemät sanalliset palautteet. Kilpailuun osallistui 31 tanssijaa.
SM- ja kansallinen Suomi Open–kilpailu järjestettiin 18.9. Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa. Kilpailuihin osallistui 24 tanssijaa, joista suomalaisia oli 19
ja saksalaisia viisi.
Kuopiossa järjestettiin 5.–7.11. tanssikilpailu ja -leiri, luokittelijakoulutus sekä
liiton syyskokous Kuopio Tanssii ja Kelloo–tapahtuman yhteydessä. Kilpailuun
osallistui 23 tanssijaa.
2.3.2 Ulkomaiset kilpailut ja suomalaisedustus
Vuonna 2021 järjestettiin koronarajoituksista johtuen vain joitakin kansainvälisiä
kilpailuja, joihin liiton jäsenet osallistuivat kuitenkin aktiivisesti.
● Huhtikuun First IPC Online Freestyle–kilpailuun osallistui neljä suomalaista
tanssijaa.
○ Uudet IPC-tanssijat–sarja: Tiina Uimonen 6. sija
○ Sähköpyörätuolinkäyttäjien erilliskilpailu: Pirjo Pappila 1. sija, Janette
Isomäki 2. sija ja Kristiina Ylijoki 4. sija.
● Manchester Grand Prix Inclusive Dance–online-kilpailussa 26.-27.6. oli kuusi
osallistujaa Suomesta.
○ Parien vakiotanssit: Birgitta Starast–Tiina Uimonen 4. sija
○ Parien latinalaistanssit: Birgitta Starast–Tiina Uimonen 2. sija ja Rami
Isomäki–Janette Isomäki 7. sija
○ Parien showdance: Rami Isomäki–Janette Isomäki 5. sija
○ Soolo freestyle: Pirjo Pappila 4. sija ja Janette Isomäki 7. sija
○ Soolo vakiotanssit: Pirjo Pappila 6. sija, Heidi Hamari-Martimo 7. sija ja
Rami Isomäki 8. sija
○ Soolo latinalaistanssit: Pirjo Pappila 6. sija ja Heidi Hamari-Martimo 7.
sija.

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry

VUOSIKERTOMUS 2021

3

● Prague World Para Dance–kilpailussa 14.-15.8. Tšekin Prahassa kilpaili yksi
pyörätuolitanssija Suomesta.
○ Single 1 conventional naiset: Pirjo Pappila 4. sija
○ Single 1 freestyle naiset: Pirjo Pappila 5. sija.
● Polish Open–kilpailuun 9.-10.10. Puolan Lomiankissa osallistui seitsemän
suomalaista tanssijaa.
IPC-kilpailu
○ Combi 1 freestyle: Timo Pyykkönen–Tuuli Harju 5. sija
○ Combi 1 vakiotanssit: Timo Pyykkönen–Tuuli Harju 1. sija
○ Combi 1 latinalaistanssit: Timo Pyykkönen–Tuuli Harju 6. sija
○ Naisten single 1 freestyle: Pirjo Pappila 11. sija
○ Naisten single 1 conventional: Pirjo Pappila jaettu 10.-11. sija
○ Single 2 freestyle naiset: Tiina Uimonen 19. sija
○ Single 2 conventional naiset: Tiina Uimonen 16. sija.
Non-IPC-kilpailu
○ Amateur duo 1 freestyle: Rami Isomäki–Janette Isomäki 1. sija
○ Amateur duo 1 vakiotanssit: Rami Isomäki–Janette Isomäki 1. sija
○ Amateur duo 1 latinalaistanssit: Rami Isomäki–Janette Isomäki 1. sija
○ Amateur duo 2 vakiotanssit: Birgitta Starast–Tiina Uimonen 1. sija
○ Amateur duo 2 latinalaistanssit: Birgitta Starast–Tiina Uimonen 1. sija
○ Amateur single 1 naiset: Janette Isomäki 3. sija
○ Amateur single 2 naiset: Birgitta Starast 1. sija
○ Freestyle single 1 naiset: Janette Isomäki 2. sija
○ Freestyle single 1 miehet: Rami Isomäki 3. sija.
2.4

Koulutustoiminta
Liitto järjesti uusille ja vanhoille pyörätuolitanssituomareille täydennyskoulutusta
ensimmäisen etäkilpailun yhteydessä 7.5. ja 16.5. etäluentoina. Kouluttajana
toimi Tuuli Harju. Pirjo Pappila piti etätilaisuuksissa luennon, jonka aiheena oli
kilpailumatka ulkomaille. Toukokuisiin koulutuksiin osallistui etänä 10 pyörätuolitanssituomaria.
Pirjo Pappila piti luennon henkilökohtaisille avustajille ja heidän avustettavilleen
MegaDance-leirin yhteydessä 19.9. Aiheina olivat kuljetusapu harrastamisen ja
kilpailemisen mahdollistajina sekä lakisääteinen henkilökohtainen apu.
Pyörätuolitanssin luokittelijakoulutus järjestettiin Kuopio Tanssii ja Kelloo
–tapahtuman yhteydessä 6.-7.11. Kuopiossa. Kouluttajana toimi IPC:n
luokittelija Gerda Nelles Belgiasta. Koulutus oli suunnattu uusille kansallisille
pyörätuolitanssiluokittelijoille. Koulutukseen osallistui kaksi henkilöä Suomesta
ja yksi Ruotsista.
Liiton nettisivuille avattiin toukokuussa materiaalipankki, johon tallennettiin
muun muassa koulutusluentojen esitykset sekä Suomen Tanssiurheiluliiton
(STUL) pukusäännöt.
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2.5 Leiritoiminta
Liitto järjesti MegaDance-leirin 19.9. Liikuntakeskus Pajulahdessa. Leirin
ohjaajana toimi tanssiurheilun moniosaaja Carola Tuokko, joka korosti
erityisesti pyörätuolin ja kehon maksimaalista käyttöä sekä tanssin esittämistä.
Liitto järjesti pyörätuolitanssin Kesäleirin 3.-4.7. Kouvolassa yhteistyössä
Tanssiseura Kouvolan Terpsikerho ry:n kanssa. Leirin osallistujamäärä jäi
vähäiseksi koronatilanteen pahentumisen takia.
2.6 Huippu-urheilu
Pitkään jatkuneen koronatilanteen vuoksi vain 7.-8.8. Tampereella ja 11.-12.12.
Helsingissä pidetyt maajoukkueleirit pystyttiin toteuttamaan vuoden aikana.
Muutoin maajoukkuetoimintaa toteutettiin etäyhteyksien välityksellä: vuoden
aikana maajoukkueelle järjestettiin henkisen valmennuksen sekä
valmentautumisen työkalujen käyttökoulutusta ja luentoja eri urheilijoiden
elämään vaikuttavista aiheista. STUL:n järjestämät eri tanssilajien maajoukkueiden yhteiset etätapaamiset keväällä sekä pyörätuolitanssin maajoukkueen oma WhatsApp-ryhmä tukivat tanssijoiden hyvinvointia.
Vuonna 2021 STUL:n rahoittamaa pyörätuolitanssin lajipäällikön pestiä hoiti
tanssinopettaja Tea Kantola Helsingistä.
2.7 Muut tapahtumat, esiintymiset ja osallistumiset
Useita jo sovittuja esiintymisiä ja tapahtumia eri puolilla Suomea jouduttiin
perumaan koronapandemian takia.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

3.1 Liittotoiminta
Liiton hallitus kokoontui 17 kertaa, joista kaikki olivat Skype-etäkokouksia.
Kevätkokous pidettiin 16.5. poikkeuslain nojalla etänä Zoom-alustan välityksellä
sekä syyskokous 6.11. hybridikokouksena Kuopio Tanssii ja Kelloo–tapahtuman
yhteydessä.
Liiton toiminnan painopistealueet olivat tuomarikoulutuksen järjestäminen,
tanssinopettajien ja -ohjaajien perehdyttäminen pyörätuolitanssiin sekä maajoukkuetoiminnan kehittäminen.
Liiton ehdottomasti suurin haaste oli toiminnan jatkaminen koronapandemiasta
huolimatta.
3.2 Yhteistyö tanssi- ja vammaisliikuntajärjestöjen kanssa
sekä kansainvälinen yhteistyö
Yhteistyö liiton ja uudistuneen Suomen Paralympiakomitean välillä jatkuu hyvin.
Luokittelutoimintaa eri paralajien välillä yhtenäistettiin vuoden aikana.
Yhteistyö IPC WPDS:n kanssa sujui hyvin.
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3.3 Taloudellinen tuki
STUL tuki pyörätuolitanssin maajoukkuetapahtumia sekä luokittelijakoulutusta.
Muita tukia ei toimintaan saatu.
3.4 Tiedotustoiminta
Syyskuussa järjestettiin MegaDance-tapahtuma, jota markkinoitiin aktiivisesti
Facebookissa.
Jäseniä tiedotettiin sekä kansainvälisistä että kansallisista tapahtumista ja liiton
kokouksista sähköpostitse, liiton verkkosivujen kautta sekä sosiaalisen median
kanavissa.
Liiton kotisivut uudistettiin vuoden aikana. Uutispalstalla kerrottiin muun muassa
ajankohtaisista asioista, tanssijoiden kuulumisista sekä heidän kilpailuistaan
kotimaassa ja ulkomailla.
Liiton tiedottajana toimi Pirjo Pappila apunaan Tuuli Harju ja Birgitta Starast.
3.5 Varainhankinta
3.5.1 Jäsenhankinta
Liiton kokonaisjäsenmäärä per 31.12. oli 100 (2020: 105), josta suorajäsenten
lukumäärä oli 28 (2020: 34). Kokonaisjäsenmäärä väheni noin viisi prosenttia eli
viidellä jäsenellä verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.
3.5.2 Koulutukset, esiintymiset ja muut pyörätuolitanssitapahtumat
Liiton järjestämät tanssikilpailut sekä -leirit olivat osallistujille maksullisia.
Kilpailumaksu oli 25 euroa per kilpailija. Yleisömaksuja ei peritty.
3.5.3 Liiton mainos- ja edustustuotteet sekä opetusmateriaalit
Liitto ei painattanut uusia esitteitä tai opetusmateriaaleja.
3.5.4 Avustukset ja muut rahoitushakemukset
Pyörätuolitanssin maajoukkue jatkoi STUL:n huippu-urheiluvaliokunnan tuen
piirissä vuonna 2021.
STUL osallistui myös marraskuussa Kuopiossa järjestetyn luokittelijakoulutuksen kuluihin, kun Ahos-säätiölle tehty kehittämistukihakemus hylättiin.

