ETT TILLGÄNGLIGT MOTIONSEVENEMANG -CHECKLISTA 

KOLLA:
Att man kommer till evenemangsplatsen
Skyltarna är tydliga och lättlästa samt tillräckliga.
Gångvägarna är jämna, har hård yta, är halkfria och tillräckligt breda.
	Parkeringsplatserna är nära. De tillgängliga parkeringsplatserna är tydligt utmärkta och minst 3600 mm breda.  
	Angöringstrafiken kan stanna nära den tillgängliga ingången.
Ingången har skyddstak, är bra upplyst och lätt att urskilja.
Medhjälparna och guiderna har fritt inträde.
Man kommer till evenemangsplatsen utan nivåskillnader. Det finns en flack ramp eller hiss där det är trappor, eller den tillgängliga vägen är informerad. 
	Rampens maximilutning inomhus är 8 % och utomhus 5 %. Rampen är minst 1000 mm bred.
	Trapporna är lätta att gå i och de har ledstänger på vardera sidan. 
Nivåskillnaderna mellan centrala utrymmen har en hiss, som är minst 1200 mm x 2300 mm och dess dörröppning är minst 1000 mm.
På evenemangsplatsen finns en tillgänglig toalett (s.k. inva-wc). Ett stort evenemang kräver flera tillgängliga toaletter. Om man använder en flyttbar wc-rustning, är en del av den tillgängliga. 
	Förutom de centrala evenemangsutrymmena är också biutrymmena (t.ex. förråd och socialutrymmen) tillgängliga. 
Belysningen är tillräcklig och bländfri.
Dörrar, väggar, möbler och utrustning har tillräckliga kontraster mot bakgrunden.
Dörrarna är lätta att öppna och den fria bredden är minst 900 mm och i motionsutrymmena 1000 mm.
De centrala utrymmena är försedda med en fungerande induktionsslinga och induktionsslingans symbol.

Att man kan delta på evenemangsplatsen 
Lokalen är tillgänglig. Bilder och skyltar används som stöd och hjälp vid motionsinstruktion.
	Motionsuppgifternas start- och slutpunkter är tydligt utmärkta. 
Assistent- och ledarhundarna är beaktade i evenemangets arrangemang t.ex. med märkta platser.
Arrangörerna är beredda att hjälpa och guida, eller på platsen finns allmän hjälp och guidning.
Arrangörer och allmän hjälppersonal skiljs tydligt från gäster t.ex. genom klädsel.
Material och evenemangsinformation är uttryckt på flera olika sätt (punktskrift, lätt läst text, reliefkarta osv.). 
Vid evenemanget används mikrofon (personer som använder hörapparat kan utnyttja induktionsslinga). 
Personen som leder aktiviteten är beredd att beskriva visuellt material, t.ex. bilder.
I räddningsplanen har man beaktat personer med olika funktionsnedsättningar.

ESKE – specialist i tillgänglighetskunnande
Invalidförbundets Tillgänglighetscenter ESKE fungerar som en del av Invalidförbundets förbundsverksamhet. ESKEs uppgifter är bland annat påverkan, informationsspridning, produktion av material, utbildning, styrning och rådgivning. ESKEs verksamhet omfattar även att ordna evenemang och seminarier, som stöder arbete för tillgänglighet. ESKE samarbetar aktivt att främja tillgänglighet med organisationer, myndigheter och andra parter.
ESKE uppehåller websidan www.esteeton.fi, som är en omfattande och aktuell informationskälla om tillgänglighet. Den är en kanal genom vilken distribueras ESKEs egna och andra aktörers material och kunskap, som behandlar tillgänglighet. Websidan erbjuder inte bara på praktisk kunskap om bland annat boende och kommunikation, utan också aktuella nyheter och en kalender. Den erbjuder information om också andra aktörers evenemang, vilka anknyter till tillgänglighet.


Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf
Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf är en idrotts- och motionsorganisation, vars uppgift är att öppna dörrar till motionens värld. VAUs medlemmar är handikapp- och patientföreningar, som på lokala nivån ordnar motion, samt idrottsföreningar, som ordnar handikappidrott.
VAU ordnar verksamhet för alla åldrar: från familje-evenemang och fritidsmotion ända till tävlingsidrott. Special Olympics Finland, som koordinerar utvecklingsstörda personers idrott, är en del av VAUs verksamhet.
VAUs värden är delaktighet, gemenskap, tillgänglighet och rättvisa. 

Invalidförbundets Tillgänglighetscenter ESKE 
Mannerheimvägen 107, 00280 Helsingfors
tel. 09 613 191
www.esteeton.fi 
eske@invalidiliitto.fi

Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf
Radiogatan 20, 5:e vån, 00240 Helsingfors
tel. 044 752 9360
www.vammaisurheilu.fi/pa-svenska
toimisto@vammaisurheilu.fi




