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Helsinki Wheelchair Dance Open 2018, Tanssi Vieköön–festivaali 
 
Aika: Perjantai 24.8.2018 kello 17.30–21.30 
Paikka: Helsingin Messukeskus, Halli 3 

os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki 
Navigaattori Messuparkkiin: Ratapihantie 17 

Messukeskus sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa, erin-     
omaisten liikenneyhteyksien keskellä. Läheinen Pasilan     
juna-asema on vain lyhyen kävelymatkan päässä      
Messukeskuksesta. 
Messukeskuksessa on kaksi sisäänkäyntiä: Eteläinen     
sijaitsee Messuaukion puolella ja pohjoinen pysäköinti-      
talon eli Messuparkin puolella. 
SAAPUMINEN 
Raitiovaunulla: Lähin pysäkki “Messukeskus” on aivan Messuaukion vieressä. Raitiovaunut 7          
ja 9 kulkevat Messukeskukseen. Tarkista niiden reitit ja aikataulut osoitteesta reittiopas.fi  
HUOM! Raitiovaunuissa ei nykyisin enää myydä lippuja. Liput tulee etukäteen ostaa lippu-            
automaatista, R-Kioskista tai HSL Mobiililippu–älypuhelinsovelluksella. 
Junalla: Pasilan juna-asemalta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Katso          
Jalankulku ja joukkoliikenne–kuva sivulla 5. 
Taksilla: Taksit voivat ajaa Messuaukiolle eteläisen sisäänkäynnin eteen, jossa on runsaasti           
tilaa purkaa tai pakata ihmisiä ja tavaroita. Ethän kuitenkaan pysäköi aukiolle! 
Omalla autolla: Pysäköintialue, jossa on invapaikkoja, löytyy Messukeskuksen Messuparkista.         
Pysäköinti vammaispysäköintiluvalla on Messuparkissa maksutonta. Muutoin pysäköinti       
maksaa 12 € / 24 h. P1-pysäköintitalon 1. tasolla on 20 invapaikkaa. Liikenteenohjaajilta saat              
ulosajolipun vammaispysäköintilupaa näyttämällä tai ottamalla yhteyttä valvontaan painamalla        
ulosajoportin info-nappulaa. 
SISÄÄNPÄÄSYLIPPUJEN JAKO 
Perjantaina 24.8. kello 15.45 alkaen on kilpailijalippujen jako eteläisellä sisäänkäynnillä          
(pääsisäänkäynti). Paikalla on henkilö “Pyörätuolitanssijat, Wheelchair Dancers”–kyltin kanssa.        
Lippujen jako pohjoisella sisäänkäynnillä tehdään kello 16.00–16.30.  
Jos tulet Messukeskukseen johonkin muuhun aikaan, sovi pääsylipun saamisesta erikseen          
Tiina Uimosen kanssa; yhteystiedot löytyvät sivulta 2. 
OHJELMA PE 24.8. 
16.00 Messukeskuksen ovet aukeavat 
16.30–17.00 Kilpailuilmoittautumiset ja -numeroiden jako, kilpalattian viereinen infopöytä 
17.30–21.30 Helsinki Wheelchair Dance Open–kilpailu, FDO-lattia Hallissa 3 
21.30–02.00 Tanssi Vieköön–festivaalin monipuolinen ohjelma jatkuu: Samalle FDO-lattialle       

voi jäädä opettelemaan kizomban alkeita. 1000 m2–kokoisella lavatanssilattialla        
tanssittaa mm. Taikakuu. Talent Night–ohjelma jatkuu kello 23 asti, jonka jälkeen           
kello 23.00 alkaa Late Night Show. Eri tanssilajien teemabileet jatkuvat klo 02.00            
asti. Tarkemmat tiedot Tanssi Vieköön–ohjelmalehtisestä.  
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LUOKITTELU 
Luokittelu pidetään kello 13.00–15.00 Messukeskuksen VIP-aulassa, jonne kulku on         
6.12–sisäänkäynnin kautta, tarvittaessa vahtimestareiden avustuksella. Luokiteltaville on jo        
ilmoitettu luokittelun tarkka aikataulu. 
KILPAILUINFO 
FDO-kilpalattian vieressä sijaitsevan infopöydän läheltä löytyy kilpailun toimihenkilöitä,        
jotka on rinnassaan STAFF-lappu. He neuvovat kaikenlaisissa pulmatilanteissa. 

PYÖRÄTUOLITANSSIJOILLA OMA PUKUHUONE 
Pyörätuolitanssijoille on kilpailun ajaksi varattu Hallista 1 oma unisex-pukuhuone, joka          
sijaitsee noin 30 metrin päässä FDO-kilpalattiasta ja joka on siis yhteinen miehille ja             
naisille. Isosta tilasta löytyy valmiina peilejä, pöytiä, tuoleja ja naulakoita. Pukuhuoneen           
lähellä sijaitsee vessoja. Suihkumahdollisuus on yleisessä pukuhuoneessa, joka sijaitsee         
noin 70 metrin päässä. 

INVAVESSAT 
Tanssikadun (gallerian) varrella on ainakin kolme invavessaa – katso liitteenä oleva Messu-            
keskuksen kartta. 

VAATESÄILYTYS 
Eteläisen ja pohjoisen sisäänkäyntien läheisyydestä löytyvät vartioidut vaatesäilöt. Vaate-         
säilytykseen voi takin lisäksi jättää myös laukun. Palvelun hinta 3 € / henkilö. HUOM.              
Avustajan vaatteet tulee saada laittaa veloituksetta avustettavan vaatteiden kanssa         
säilytykseen. 

SÄILYTYSLOKEROT 
Lasi- ja Alagalleriassa sijaitsevat lukolliset säilytyslokerot. Säilytysmaksu on 2 € / lokero. 

ENSIAPU 
Messukeskuksen ensiapupiste sijaitsee Tanssikadulla (messukeskuksen kartassa “Galleria”)       
FDO-kilpalattian läheisyydessä. 

MUUTA 
PYTLI:n kilpailusääntöjen mukaan kaikilla yli 18-vuotiailla kilpailijoilla tulee olla voimassa          
oleva Suomen Tanssiurheiluliiton A-kilpailulisenssi, jonka pystyy ostamaan osoitteesta:        
https://lisenssi.sportti.fi/index.php?lid=15779. Kilpailulisenssi on voimassa kalenterivuoden. 

YHTEYSHENKILÖT 
Birgitta Starast, puh. 050 596 8865, toimisto.up@gmail.com 
Tiina Uimonen, puh. 050 468 4075, toimisto.up@gmail.com 

 
Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n kanssa.  

★ Kilpailua ovat sponsoroineet Helsingin kaupunki ja Tukilinja. ★ 

Lentokenttäkuljetukset hoitaa MAVO-mukautuva taksi. 
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SYYSKAUDEN TANSSINOPETUS HELSINGISSÄ 
Syyskauden UP:n pyörätuolitanssiryhmät alkavat ilmaisella lajiesittelyllä torstaina       
6.9.2018 kello 17.00–20.00 Katajanokan liikuntahallilla, os. Merikasarminkatu 1, 00160         
Helsinki. Lisätietoja löydät täältä: https://up-ry.fi 
 

TERVETULOA 1. HELSINKI OPEN 2018–KILPAILUIHIN! 
Birgitta, Eero, Sara, 
Susanna, Tiina & Veikko 
 
 
 
 
LIITTEET Messukeskuksen kartat  

 
 

 

https://up-ry.fi/


4 

 
 

Saapuminen Helsingin Messukeskukseen 
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Helsingin Messukeskuksen esteetön pohjakartta 
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Jalankulku ja julkinen liikenne Pasilan asemalla sekä väliaikainen asema. 
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LIIKKUMINEN 
* Kävely Hotelli Scandic Meilahdesta Helsingin Messukeskukseen (2,3 km) kestää noin 40            
minuuttia. 
* Raitiovaunulla 2 (Länsi-Pasilan suuntaan) – joka Länsi-Pasilassa muuttuu numeroksi 7 –            
pääsee suoraan Meilahdesta Itä-Pasilaan, Messukeskukseen 21 minuutissa kokonais-        
matkan pituuden ollessa noin 30 minuuttia (kuva). 
Lisätietoja löydät täältä: https://reittiopas.fi  

JULKISET LIIKENNEVÄLINEET 
Käsi- tai sähkökäyttöisepyörätuolinkäyttäjät – mukaan lukien sähkömopedinkäyttäjät –        
voivat matkustaa ilman lippua Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) joukkoliikenteessä.         
Mukana oleva avustaja tarvitsee oman matkalipun, kun hän matkustaa yhdessä          
kanssasi, jos sinulla ei ole HSL:n Oikeus saattajaan–kantakorttia. Kantakortti myönnetään          
vain pääkaupunkiseudulla vakituisesti asuville henkilöille! 
Lisätietoja löydät täältä: https://hsl.fi  
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