
 

                   

INFORMANCE – saa tuijottaa! on Dance Ability Finland ry:n lapsille suunnattu kokonaisuus, joka murtaa 

käsityksiä vammaisuuden rajoitteista ja hälventää vammaisia ihmisiä kohtaan koettuja ennakkoluuloja.  

INFORMANCE – saa tuijottaa! tulee englanninkielisistä sanoista inform ja perfomance. Sillä kuvataan 

oppimista kehon kokonaisvaltaisena tapahtumana. Kun käytämme sanojen rinnalla kehoa itsemme 

ilmaisuun, löydämme merkityksellisiä tapoja olla vuorovaikutuksessa muihin.  

Toimintapäivässä erilaisuudesta oppiminen tapahtuu taiteen, keskustelun ja yhdessä liikkumisen kautta. 

Erilaisuutta ei tarvitse pelätä. Se kuuluu luonnollisena osana ihmisyyteen ja voi olla myös humoristinen asia, 

jolle saa nauraa. Omakohtaisten kokemusten avulla ennakkoluulojen ja luokittelujen on mahdollista 

murtua. Toimintapäivä tarjoaa myös opettajille välineitä erilaisuuden käsittelyyn oppilaiden kanssa.  

Toimintapäivän ohjaajina on tanssi- tai sirkustaiteilijoita, joista osalla on vamma. Päivään kuuluu 

tanssiesitys sekä keskustelua vammaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Oppilaat myös tuottavat itse liikettä ja 

valmistavat pienryhmissä pienet esitykset, jotka esitetään koko ryhmälle. Ohjaajien lisäksi mukana on 

tuottaja, joka vastaa käytännön asioista koulupäivän aikana.  

Toimintapäivä on yhden koulupäivän mittainen, mutta sitä voidaan tarvittaessa soveltaa koulun tarpeiden 

mukaan lyhyemmäksi. Lisäksi päivä räätälöidään kohderyhmän ikään ja tilanteeseen soveltuvaksi. Noin 

kahden viikon kuluttua toimintapäivästä oppilaat pääsevät pohtimaan kokemaansa yhdessä taiteilijoiden 

kanssa yhden oppitunnin ajaksi. 

 

 



TIETOJA TOIMINTAPÄIVÄSTÄ 

Päivän kesto: yhden koulupäivän verran. Kesto siis riippuu luokkien päivien pituudesta.  

Paikka: koulun liikuntasali (tai vastaava). Puoli päivää voi tapahtua myös luokassa, jos liikuntasalia ei saa 

koko päiväksi varattua.  

Luokka-asteet: 3-6 luokkalaiset 

Osanottajamäärä: 40-45 oppilasta. Ryhmä voi koostua esimerkiksi kahdesta yleisopetuksen luokasta tai 

yhdestä yleisopetuksen luokasta ja yhdestä erityisopetuksen luokasta.  

Ajankohta: syyslukukaudella 2019. Ilmoittautuminen tapahtuu toukokuussa 2019. Sovimme tarkan 

ajankohdan elokuussa 2019. 

Hinta: Päivä on koululle ilmainen, mutta toivomme saavamme koululla ruoan. 

Päivän rakenne: Päivä koostuu neljästä osiosta 

- Tanssiesitys  

- Vuorovaikutteinen puheosuus  

- Liikunnallinen osuus  

- Oppilaiden esitykset 

Palautekerta Toimintapäivän lisäksi tulemme koululle uudestaan yhdeksi oppitunniksi noin kahden viikon 

kuluttua toimintapäivän jälkeen. Silloin oppilailla on mahdollisuus pohtia ja syventää kokemuksiaan yhdessä 

taiteilijoiden kanssa.   

Päivän lopullinen muoto syntyy kohderyhmän ja tilanteen tarpeista. Otamme erittäin mielellämme vastaan 

opettajien toiveita ja vinkkejä! 

 

DANCE ABILITY FINLAND RY 

Dance Ability Finland ry on vuonna 2008 perustettu aatteellinen yhdistys, joka edistää ja tukee esteetöntä 

integroitua tanssia Suomessa. Uskomme, että tanssi kuuluu kaikille siitä kiinnostuneille – harrastajille, 

ammattilaisille, vammaisille ja vammattomille. Keskeisiä ajatuksia Dance Abilityssä on 

- Tasavertaisuus: tanssistudiossa kaikki ovat tanssijoita (ei vammaisia ja avustajia) 

- Ihmisen oman luovuuden kuunteleminen ja kunnioittaminen: jokainen liike on oikein! 

- Kaikki otetaan mukaan: tanssityöpajoissamme tehdään vain sellaista, mihin kaikki pystyvät - omalla 

tavallaan 

 

Lisätiedot /  yhteydenotot: 

Tuottaja 

Kaarina Koistinen  

dool@danceabilityfinland.com, gsm. 040 – 723 0463 

Dance Ability Finland ry 

Internet: http://danceabilityfinland.com/daf/ 

https://www.youtube.com/user/DanceAbilityFinland 
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