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PYÖRÄTUOLITANSSIN ELOLEIRI 2018 
 
Aika: Lauantai-sunnuntai 25.-26.8.2018  

kello 9.00−18.00, molempina päivinä 
Paikka: Monitoimikeskus Lumo 

os. Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa (Korso) 
∙ Navigaattori/GPS: Merikotkantie 3, Vantaa 

 
SAAPUMINEN 
➢ Taksilla: Lumo sijaitsee Korson juna-aseman ja kirkon välissä. Sisäänkäynti, jossa on           

luiska, löytyy Merikotkantien eli kirkonpuoleiselta sivulta. Taksit voivat ajaa sisäänkäynnin          
eteen, jossa on runsaasti tilaa purkaa tai pakata ihmisiä ja tavaroita. Älä pysäköi aukiolle! 

➢ Omalla autolla: Pysäköintialue, jossa on kaksi invapaikkaa, löytyy Merikotkankujalta.         
Maksuton Lumoparkki-pysäköintitalo sijaitsee Lumoa vastapäätä, os. Urpiaisentie 14. 

➢ Junalla: Lumo sijaitsee Korson aseman välittömässä läheisyydessä. N-juna kulkee lauan-          
taisin 15 minuutin ja sunnuntaina 20 minuutin välein. Matka-aika Pasilasta Korsoon on            
noin 35 minuuttia. Aikataulut löydät osoitteesta https://www.reittiopas.fi/  
Pyörätuolinkäyttäjät saavat matkustaa ilmaiseksi lähijunilla Helsingin seudun liikenteen        
(HSL) alueella. Avustajalla pitää olla oma matkalippu, jos pyörätuolinkäyttäjällä ei ole           
HSL:n myöntämää Oikeus avustajaan−korttia. 

LEIRIOHJELMA 
Lauantai 25.8. 
09.00−09.30 Ilmoittautuminen ja omatoiminen lämmittely, liikuntasali YK-kerros 
09.30−12.00 Tanssinopetus 2,5 h, Michael: Vakiot 💕  kaikki 
12.00−13.00 Lounas 1 h, 1. kerros 
13.00−13.45 Pirjo Pappilan luento Pyörätuolitanssin rahoitusmahdollisuudet: Avustukset ja  

sponsorit, YK-kerroksen aula / Michael: Pystytanssijoiden oma tunti 45 min 
13.45−14.30 Michael: Singletanssitunti / Pystytanssijoiden itsenäinen harjoittelu 45 min 
14.30−16.00 Tanssinopetus 1,5 h, Tuula: Tuomarin näkökulma pyörätuolitanssiin 💕        
sähkärit 

/ Michael: Lattarit 💕  muut 
16.00−16.30 Kahvi 30 min, YK-kerroksen aula 
16.30−18.00 Tanssinopetus 1,5 h, Michael: Lattarit 💕 sähkärit / Tuula: Tuomarin           
näkökulma 

pyörätuolitanssiin 💕 muut. 

Sunnuntai 26.8. 
09.00−09.30 Ilmoittautuminen ja omatoiminen lämmittely, liikuntasali YK-kerros 
09.30−12.00 Tanssinopetus 2,5 h, Michael: Lattarit 💕  kaikki 
12.00−13.00 Lounas 1 h, 1. kerros 
13.00−16.00 Tanssinopetus 3 h, Michael / Tea: Vakiot 

💕 sähkärit 1,5 h, 💕 muut 1,5 h − puolessa välissä opettajien vaihto 
16.00−16.30 Kahvi 30 min, YK-kerroksen aula 
16.30−18.00 Tanssinopetus 1,5 h − Michael: Vakiot 💕  kaikki. 

Opettajat: Tuula Brofeldt, Tea Kantola ja Michael Webel (GE) 
 

Klaavuntie 15 A 3 Puhelin: 045 359 3995 Aktia Pankki 
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Tanssilajit: Vakioista slow foxtrot ja wieninvalssi, lattareista samba ja cha cha. 
 
LUMON ESTEETTÖMYYDESTÄ 
Lumo on esteetön rakennus, kaikkiin yleisötiloihin pääsee pyörätuolilla. Lumossa on uusi hissi,            
johon mahtuu 2-3 pyörätuolia kerrallaan. 

LIIKUNTASALISTA 
Puulattiainen liikuntasali, joka sijaitsee alakerrassa YK-kerroksessa, on kooltaan 1320 m2.          
Sali tullaan tanssiviikonlopun aikana – tarpeen mukaan – jakamaan väliverhoilla 2 osaan.            
Ulkokengillä ei saa missään tapauksessa mennä liikuntasaliin. Pyörätuolien renkaiden tulee          
olla puhtaat eikä niissä saa olla kiviä tai hiekkaa. 
Herkän lattiamateriaalin takia liikuntasaliin EI SAA viedä mitään juotavaa! Vesipiste          
tullaan sijoittamaan käytävään, liikuntasalin oven läheisyyteen. 

VALOKUVAUS 
Eloleirillä tullaan ottamaan valokuvia UP:n Facebook- ja kotisivuille sekä pyörätuolitanssin          
markkinointia varten. Jos et halua olla valokuvissa, kerrothan asiasta aamulla          
ilmoittautuessasi. 

PUKUHUONEET 
Kolme invapukuhuonetta on eloleiriläisten käytössä YK-kerroksessa, ja niissä on myös          
suihkumahdollisuus; ota siis oma pyyhe mukaan. Pukuhuoneet tullaan pitämään lukossa          
Eloleirin aikana ja avataan tarvittaessa, esimerkiksi tauoilla. 

INVAVESSAT 
Lumossa on neljä invavessaa: yksi sisääntulokerroksessa eli 1. kerroksen pääaulan          
kauimmaisessa päässä ja kolme pukuhuoneiden yhteydessä YK-kerroksessa. 
 
LOUNAS- JA KAHVITARJOILU 
Lounaat tarjoillaan Ravintola Villiankassa, joka sijaitsee 1. kerroksessa, sisäänkäynnin         
vieressä. Leirin 2-3 yleisavustajaa auttavat tarvittaessa ruoan hakemisessa, tarjoilussa ja          
astioiden pois viemisessä. Iltapäiväkahvit ovat tarjolla YK-kerroksen aulassa. HUOM!         
Ainoastaan ennalta tilatut ruoat, rakennuksessa ei ole avoinna olevaa kahvilaa. 

MITÄ MUKAAN ELOLEIRILLE? 
♦ Laita päällesi joustavat, hengittävät vaatteet, joissa on mukava liikkua. 
♦ Tarvittaessa varaa mukaasi pyyhe, muistiinpanovälineet, juotavaa sekä jokin kevyt         

välipala: hedelmä, välipalapatukka tms. 
Pystytanssijat 
Naisille jalkaan sisäkengät, avokkaat tai tanssikengät. Miehille nahka- tai kumipohjaiset sisä-,           
puku- tai tanssikengät. Tarkista, että kengät eivät jätä jälkiä lattiaan. Tarvittaessa suojaa            
korot haljasnahalla, jota saa suutarilta. 
Pyörätuolin- ja sähkärinkäyttäjät 
Pyörätuolin ja sähkärin renkaat eivät saa jättää jälkiä liikuntasalin lattiaan! Tarkistathan myös            
renkaiden ilmanpaineet ennen tanssileiriä. 
 

MICHAEL WEBELIN YKSITYISTUNNIT 
Michaelin yksärit pidetään maanantaina 27.8.2018 kello 10.00−17.00 Balanssi Studioiden         
isossa tanssisalissa Kaapelitehtaalla, os. Tallberginkatu 1 D, 4. krs, Helsinki. D-rapun           
sisäänkäynnin vieressä on iso tavarahissi, jonka ovi aukeaa suoraan pihalle. Jos et ole             
käynyt aikaisemmin Balanssilla, varaa ylimääräistä aikaa oikean paikan löytämiseen sokke-          
loisessa talossa. Tarvittaessa soita Tiina Uimoselle, puh. 050 468 4075. 
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MUUTA 
Tarkistathan, että laajennettu koti- tai vapaa-ajanvakuutuksesi kattaa pyörätuolitanssin. UP         
ry:n ja Pyörätuolitanssiliiton jäsenenä voit hankkia 10 euroa kalenterivuodessa maksavan OP           
Sporttiturvan H-lisenssin, joka kattaa pyörätuolitanssiharjoitukset sekä niihin liittyvät matkat.         
Lisätietoja saat Pyörätuolitanssiliitosta, puh. 045 324 2100 tai toimisto@pyoratuolitanssi.fi  
 
 

★ Eloleiriä on sponsoroinut Tukilinja ★ 
Lentokenttäkuljetukset hoitaa MAVO-mukautuva taksi. 

Yhteistyössä Vantaan Kilpatanssijat ry:n kanssa. 
 

 
 

 
 
YHTEYSHENKILÖT 
Birgitta Starast puh. 050 596 8865 
Tiina Uimonen puh. 050 468 4075 
 
SYKSYN OHJELMASTA 
Lisätietoja syksyn 2018 pyörätuolitanssiryhmistä 
löydät täältä: www.up-ry.fi 
 

TERVETULOA ELOLEIRILLE! 
Birgitta, Tiina, Sara, Suski, Veikko & Eero 
 
 
LIITE: Lumon kartta 
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LUMO sijaitsee vastapäätä Korson kirkkoa sekä lähellä Korson juna-asemaa. 

Läheisyydessä ovat mm. R-kioski, K-Supermarket sekä Otto.-automaatti. 
 

 

 


