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Finnish Dance Organization FDO ry   

                       Toimintakertomus 2020 

1. Yleistä 
Toimintavuoden aikana keskityttiin kansalliseen kilpailutoimintaan sekä sitä 
tukevaan koulutustoimintaan. 
  
Yhdistyksen myöntämät stipendit, joilla tuetaan tanssijoiden ja koreografien 
kilpailumatkoja sekä tanssillista kehitystä, julkistettiin loppuvuodesta yhdistyksen 
nettisivuilla sekä Performing Arts soolo 2020 -kilpailun yhteydessä. Stipendit ovat 
tositteita vastaan maksettavaa rahallista tukea. 
 
Vuonna 2020 covid-19 -pandemia vaikutti voimakkaasti koko maailmassa ja tietysti 
myös FDO:n toiminnassa. Toinen Performing Arts karsinta pidettiin kesäkuussa 
videokilpailuna ja kevään muut kilpailut siirtyivät syksyyn 2020. Aiheesta enemmän 
kilpailuosiossa. 

 
Jonna Suokas toimi varapuheenjohtajana. Kausi 2020-2021 on hänen jälkimmäinen 
vuotensa kaksivuotiskaudesta. 

  
2020 FDO ry täytti 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi myytiin juhla-arpoja 
kartuttaaksemme stipendirahastoa. 

 
Vuonna 2020 myönnettiin kaksi Dance Awardia. Ne jaettiin Mindy Lindblomille ja 
Raija Vuoriselle. 

2. Kilpailutoiminta 

2.1. Yleistä 
FDO:n kansalliset kilpailut järjestettiin yhteistyössä eri tanssikoulujen - tai seurojen 
kanssa. FDO ry järjesti itse Performing Arts I-karsintakilpailut helmikuussa 2020, 
jonka jälkeen toinen karsinta kilpailu jouduttiin perumaan Korona-pandemian vuoksi 
juuri ennen kisoja. Kilpailu järjestettiin myöhemmin kesällä videokarsintana. Kaikki 
muuta kansalliset kilpailut siirtyivät järjestettäväksi syksyllä 2020.  

 
FDO:n kilpailulajivalikoimassa on Perfoming Arts (showtanssi, jazztanssi ja 
nykytanssi), Production, latino show, caribian show, disco dance, disco freestyle, 
Synchro dance,  hip hop, house ja locking. Lisäksi kilpaillaan erityisryhmien all 
styles sarjassa. 

Uusina sarjoina vuodelle 2020 Rising star sarjat Performing Arts -lajeihin. Näitä 
olivat Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat, Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja 
pojat, Rising star soolo naiset, Rising star soolo miehet, Rising star pienryhmä 
juniorit, Rising star pienryhmä aikuiset 1, Rising star muodostelma juniorit ja Rising 
Star muodostelma aikuiset 1. Latino Show puolella uutena lajina otettiin mukaan 
Latin Style Duo. Kilpailtavina sarjoina oli Latin style duo cha-cha aikuiset 1 Open, 
Latin Style Duo cha-cha lapset ja juniorit Open, Latin style duo Samba aikuiset 1 
Open ja Latin style duo Samba lapset ja juniorit Open. Discokilpailuissa uutena 
lajina otettiin mukaan Disco Slow. Siinä kilpailtiin sekä aikuiset 1 Open -sarjassa, 
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että lapset ja juniorit 1&2 Open sarjassa. Lisäksi uutena Rising star sarjana tuli 
mukaan pienryhmä ikärajaton. 

 2.2. Kansalliset kilpailut vuonna 2020 

    8.-9.2.20 Performing Arts SM-karsinta 1, Helsinki / Järjestäjänä FDO ry 
Kilpailusarjat: 
Performing Arts duo juniorit 1 
Performing Arts duo juniorit 2 
Performing Arts duo aikuiset 1 OPEN 
Performing Arts pienryhmä juniorit 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 1 
Performing Arts Rising Star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat 
Performing Arts Rising Star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat 

 
17.-30.6.20 Performing Arts SM-karsinta 2, Videokarsinta/ Järjestäjänä  FDO ry 
Kilpailusarjat: 
Performing Arts duo juniorit 1 
Performing Arts duo juniorit 2 
Performing Arts pienryhmä juniorit 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 
 
26.-27.9.20 Disco SM/IKM ja Latino Show SM/IKM, Jyväskylä/ Järjestäjänä 
Salsastudio, TLT Events & FDO ry 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Disco dance soolo juniorit 1 tytöt (IKM) 
Disco dance soolo juniorit 1 pojat (IKM) 
Disco dance soolo juniorit 2 tytöt (IKM) 
Disco dance soolo juniorit 2 pojat (IKM) 
Disco dance soolo naiset (SM) 
Disco dance soolo miehet (SM) 
Rising star duo aikuiset 1 (SM) 
Rising star duo juniorit 1&2 (IKM) 
Rising star soolo juniorit 1& 2 tytöt ja pojat (IKM) 
Rising star soolo naiset (SM) 
Rising star soolo miehet (SM) 
Rising star pienryhmä ikärajaton (SM) 
Disco freestyle juniorit 1 tytöt (IKM) 
Disco freestyle juniorit 1 pojat (IKM) 
Disco freestyle juniorit 2 tytöt (IKM) 
Disco freestyle juniorit 2 pojat (IKM) 
Disco freestyle naiset (SM) 
Disco freestyle miehet (SM) 
Disco dance duo juniorit (IKM) 
Disco dance duo aikuiset 1 (SM) 
Disco dance pienryhmä juniorit (IKM) 
Disco dance pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Disco dance muodostelma lapset & juniorit (IKM) 
Disco dance muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Disco Slow aikuiset 1 Open 
Disco Slow lapset ja juniorit 1&2 Open 

 
Latino show duo aikuiset 1 (SM) 
Latino show duo lapset ja juniorit 1&2 (IKM) 
Latino show pienryhmä lapset 
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Latino show pienryhmä juniorit (IKM) 
Latino show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Latino show muodostelma juniorit ja aikuiset 1 (SM) 
Latin style duo- cha cha aikuiset 1 Open 
Latin style duo - cha cha lapset ja juniorit 1&2 Open 
Latin style duo - samba aikuiset 1 Open 
Latin sytle duo - samba lapset ja juniorit 1&2 Open 
Latino Show & Caribian Show pienryhmä aikuiset 2 Open 
Caribian show pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Caribian show duo aikuiset 1 (SM) 
Synchro dance pienryhmä ikärajaton Open 

2.-4-10.20 Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM Oulu /         
Järjestäjänä      Tanssikeskus Citydance ja FDO ry 
Kilpailusarjat: 
Disco soolo lapset tytöt 
Disco soolo lapset pojat 
Disco duo lapset 
Disco pienryhmä lapset 
Hip hop soolo lapset tytöt 
Hip hop soolo lapset pojat 
Hip hop duo lapset 
Hip hop pienryhmä lapset 
Katutanssimuodostelma lapset 
Performing arts soolo lapset tytöt 
Performing arts soolo lapset pojat 
Performing arts duo lapset 
Performing arts pienryhmä lapset 
Performing arts muodostelma lapset 
  
11.-13.9.20 Street SM, Vantaa / Järjestäjänä Vantaan katutanssiyhdistys ja FDO ry 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Hip Hop soolo juniorit 1 tytöt (IKM) 
Hip Hop soolo juniorit 1 pojat (IKM) 
Hip Hop soolo juniorit 2 tytöt (IKM) 
Hip Hop soolo juniorit 2 pojat (IKM) 
Hip Hop soolo naiset (SM)                    
Hip Hop soolo miehet (SM)                   
Hip Hop duo juniorit 1 (IKM) 
Hip Hop duo juniorit 2 (IKM)                  
Hip Hop duo aikuiset 1 (SM)                    
Hip Hop pienryhmä juniorit (IKM)     
Hip Hop pienryhmä aikuiset 1 (SM)                       
Katutanssi muodostelma juniorit (IKM) 
Katutanssi muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Katutanssi showcase avoin sarja (SM) 
Hip Hop 1 vs 1 juniorit 2 
Hip Hop 1 vs 1 lapset ja juniorit 1 (IKM) 
Hip Hop 1 vs 1 aikuiset 1 (SM) 
Hip Hop 2 vs 2 aikuiset 1 (SM) 
Hip Hop 2 vs 2 lapset ja juniorit 1&2 (IKM) 
All Styles erityisryhmät Open 
Production Cup ⅔ 
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5.-6.9.20 Performing Arts SM Pajulahti / Järjestäjänä Suomen tanssitapahtumat ja 
FDO ry 
Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
Performing Arts duo juniorit 1 (IKM) 
Performing Arts duo juniorit 2 (IKM) 
Performing Arts duo aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts pienryhmä juniorit (IKM) 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts muodostelma juniorit (IKM) 
Performing Arts muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts Rising star muodostelma juniorit (IKM) 
Performing Arts Rising star muodostelma aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts Rising star pienryhmä juniorit (IKM) 
Performing Arts Rising star pienryhmä aikuiset 1 (SM) 
Performing Arts Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat (IKM) 
Perorming Arts Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat (IKM) 
Production Cup 1/3  

 
2.-4.10.20 Aikuiset 2 & aikuiset 3 IKM Oulu / Järjestäjänä Tanssikeskus Citydance 
ja FDO ry 
Kilpailusarjat: 
Caribian Show pienryhmä aikuiset 2 
Latino Show pienryhmä aikuiset 2  

          Latino Show pienryhmä aikuiset 3 
          Latin Style duo cha-cha ikärjaton Open  
           Latin Style duo samba ikärajaton Open 

Performing Arts duo aikuiset 2 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 2 
Performing Arts pienryhmä aikuiset 3 
Performing Arts muodostelma aikuiset 2 
Performing Arts muodostelma aikuiset 3 
Production Cuo 3/3 
Hip hop duo aikuiset 2 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 2 
Hip Hop pienryhmä aikuiset 3 
Hip Hop soolo aikuiset 2 
Katutanssi muodostelma aikuiset 2 
Katutanssi showcase aikuiset 2 
Synchro Dance pienryhmä ikärajaton Open 
 

 7.-8.11.20 Performing Arts soolo 2021 SM/IKM, Lahti/ Järjestäjänä Dancevents &        
FDO ry 

Kilpailusarjat (suluissa jaettava titteli): 
All Styles pienryhmä aikuiset 2 Open 
Performing Arts duo aikuiset 2 Open 
Performing Arts soolo juniorit 1 tytöt (IKM) 
Performing Arts soolo juniorit 2 tytöt (IKM) 
Performing Arts soolo juniorit 1 pojat (IKM) 
Performing Arts soolo juniorit 2 pojat (IKM) 
Performing Arts soolo naiset (SM) 
Performing Arts soolo miehet (SM) 
Performing Arts Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat 
Performing Arts Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat 
Performing Arts Rising star soolo naiset 
Performing Arts Rising star soolo miehet 



5/14 
 

3. Koulutustoiminta 

Uusi kilpailuvalvoja Mirella Lund opastettiin KiVan toimintaan mukaan ja hän teki 
VarjoKiVan harjoitteluna. Jatkossa pyydetään ihmisiä KiVaksi tarpeen mukaan ja 
heille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä varjoKiVana harjoittelu ennen omaa 
kilpailua. Edelleen ensimmäisessä kilpailussa kokeneempi KiVa toimii taustalla 
apuna tarvittaessa. Kilpailuvalvojat kokoontuivat zoomissa marraskuussa, jolloin 
päivitettiin sääntöjä ja yhdenmukaistettiin KiVa-toimintaa. 
  
Tuomareiden superkoulutusviikonloppu pidettiin 11.-12.1.2020 Tampereella. 
Kouluttajina toimivat Jonna Suokas ja Marco Bjurström. Paikalla oli 
peruskoulutuksessa 15 ja jatkokoulutuksissa 13 henkilöä eri puolilta Suomea.  
Peruskoulutus painottui tuomaroinnin perusasioihin, 3D-tekniikkaan sekä 
varjotuomarointiin. Jatkokoulutus käsitteli kansainvälistä tuomarointia FDO:n 
näkökulmasta ja syventyi tuomaroinnin haasteisiin ennakkokyselyn vastausten 
pohjalta. Koulutuksesta saatiin paljon palautetta ja kehittämisideoita, joita työstettiin 
loppuvuoden aikana tulevia koulutuksia varten. 

Varjotuomarointimahdollisuuksia tarjottiin kaikissa FDO:n alaisissa kilpailuissa. KiVa                       
toimi varjotuomarin ohjaajana ja tarkasti sekä antoi palautetta varjotuomaroinnista  
paikan päällä. osallistujia oli korona-pandemiasta johtuen vähäisesti.  
Tuomarikoulutuksen jatkoksi suositellaan edelleen varjotuomarointia ja se on eduksi 
uuden tuomarin valinnassa, kun hän on saanut harjoitusta käytännön työstä.  

 
FDO:n 30v.-juhlavuoden kunniaksi myös yleisölle jaettiin 
varjotuomarointikaavakkeita ja heille annettiin mahdollisuutta kokeilla 
varjotuomarointia.  

Kehitys- ja talousjaosto suunnitteli yhdessä Discojaoston kanssa koulutuskiertueen, 
joka kävisi eri paikkakunnilla pitämässä ei lajien workshoppeja ja samalla toimisi 
FDO:n toiminnan tietoiskuna ja markkinointina. Koulutuskiertuetta ei voitu toteuttaa 
korona-pandemiasta johtuen.  
  
Kehitys ja talousjaosto pyrkii jatkuvasti kehittämään tuomarikoulutusta ja 
tuomarointiin liittyviä asioita yleensä. Työtä tehtiin ja se jatkuu edelleen.   

4. Yhdistystoiminta 

 4.1. Yhdistyksen hallitus 
Toimintavuoden hallinto vuoden 2020 alussa: 
  
Puheenjohtaja Marco Bjurström 
                                                                     
Performing Arts -jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola                   
1. varajäsen Tanja Huotari 
2. varajäsen Pasi Mäkelä 
                                                                                              
Street -jaosto 
Jäsen Sanaz Hassani                              
1. varajäsen Heikki Hautajoki                        
2. varajäsen Laura Lindstedt                                          
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Latino Show -jaosto 
Jäsen Merja Satulehto                           
1. varajäsen Marjukka Koivuniemi                                      
2. varajäsen Saara Kylmänen                           
                                                                     
Disco Dance -jaosto 
Jäsen Jessica Öller            
1. varajäsen Rosa Blom 
2. varajäsen Jenni Jokikokko-Jakkula                        
                                                                  
Kilpailujaosto 
Jäsen Emilia Jakonen                       
1. varajäsen Jonna Sjögren                     
2. varajäsen Saija Aksovaara                                        
                                                                     
Kehitys- ja talousjaosto 
Jäsen Katjaa Ahtola 
1. varajäsen Jonna Suokas 
2. varajäsen Sari Haukkovaara 
  
Tiedotusjaosto 
Jäsen Päivi Henttu                     
1. varajäsen Miila Huttunen 
2. varajäsen Kati Hukka 
  
Toimintavuoden hallinto vuoden 2020 lopussa: 
  
Puheenjohtaja Marco Bjurström 
                 
Performing Arts -jaosto 
Jäsen Anitra Ahtola                
1. varajäsen Tanja Huotari 
2. varajäsen Anna-Maria Paadar      
                                                                                                                        
Street -jaosto 
Jäsen Laura Lindstedt                             
1. varajäsen Sanaz Hassani                         
2. varajäsen Heikki Hautajoki                                    
                   
Latino Show -jaosto 
Jäsen Merja Satulehto                           
1. varajäsen Marjukka Koivuniemi                                       
2. varajäsen Saara Kylmänen                            
                                                                     
Disco Dance -jaosto 
Jäsen Jessica Öller            
1. varajäsen Rosa Blom 
2. varajäsen Jenni Jokikokko-Jakkula                        
                                                                     
Kilpailujaosto 
Jäsen Emilia Jakonen                       
1. varajäsen Jonna Sjögren                     
2. varajäsen Saija Aksovaara                                   
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Kehitys – ja talousjaosto 
Jäsen Katjaa Ahtola 
1. varajäsen Jonna Suokas 
2. varajäsen Sari Haukkovaara 
  
Tiedotusjaosto: 
Jäsen Päivi Henttu                    
1. varajäsen Miila Huttunen 
2. varajäsen Kati Hukka 

4.2. Jaostot 

Hallituksen alaisena toimii neljä lajijaostoa (Performing Arts -jaosto, Street Dance -
jaosto, Disco Dance -jaosto sekä Latino Show -jaosto) sekä kolme muuta jaostoa 
(tiedotusjaosto, kilpailujaosto, kehitys- ja talousjaosto). 
  
Lajijaostot toimivat hallituksen linkkeinä lajin harrastajiin. Jaostot toimivat myös 
tanssinopettajien ja koreografien kanavina, joihin voi esittää kehittämisideoita. 
Jaostot pyrkivät kehittämään ja edistämään omia lajejaan sekä FDO:ssa että 
International Dance Organization IDO:ssa, pitävät huolta lajinsa sääntöjen 
ajantasaisuudesta, sekä järjestävät jäsenille toimintaa omissa lajeissaan. 
Lajijaostot vastaavat urheilulukioihin pyrkivien tanssijoiden lajipisteytyksistä. 

                       Jaostojen kokoonpano toimintavuoden 2020 alussa: 
  
Performing Arts -jaosto 
Anitra Ahtola (puheenjohtaja) 
Tanja Huotari 
Pasi Mäkelä 
Nikke Nikulainen 
Jonna Suokas 
Josephina Chelelgo 
Asta Hartikainen 
Leea Hamari 
Marco Bjurström 
Suvi Nieminen 

    Street Dance -jaosto 
  Laura Lindstedt (Jaoston puheenjohtaja) 
  Sanaz Hassani 
  Heikki Hautajoki 
  Ida Jousmäki 
  Akim Bakhtaoui 

                       Anna Kuulusa 
                       Riina Harju 

  Anni Lämsä 
  Katri Miettinen     

    Disco Dance -jaosto 
Jessica Öller (Jaoston puheenjohtaja) 
Rosa Blom 
Jenni Jokikokko-Jakkula 
Inka Hirva 
Sandra Sirviö 
Mary-Ann Sjölund 
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Janina Ilkka 
Sharon Leinson 
Nea Blom 
Liisa Mäkinen  
Manu Uimi  

 
Latino Show -jaosto 
Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja) 
Saara Kylmänen 
Juha Pykäläinen 
Marjukka Koivuniemi 
Marko Keränen 
Maria Ylönen 
Tero Laakso 
Kia Lehmuskoski 
Minna Tanttu 
                     
Tiedotusjaosto 
Päivi Henttu (Jaoston puheenjohtaja) 
Miila Huttunen 
Kati Hukka 
Laura Lindstedt 
Satu Åstrand 
Raija Vuorinen 
  
Kilpailujaosto 
Emilia Jakonen (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Sjögren 
Lisbeth Hälikkä 
Jonna Suokas 
Katjaa Ahtola 
Anna-Maria Nurmi 
Sharon Leinson 
   
Kehitys- ja talousjaosto 
Katjaa Ahtola (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Suokas 
Turo Koponen 
Annika Mutila 
Emilia Jakonen 
Sari Haukkovaara 
Susanna Sellmer 
Saija Aksovaara 
  
Jaostojen kokoonpano toimintavuoden 2020 lopussa: 
  
Performing Arts -jaosto 
Anitra Ahtola (puheenjohtaja) 
Tanja Huotari 
Pasi Mäkelä 
Nikke Nikulainen 
Jonna Suokas 
Josephina Chelelgo 
Asta Hartikainen 
Leea Hamari 
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Marco Bjurström 
Suvi Nieminen 
Anna-Maria Paadar 
Krista Saarela 

 
Jaosto on kokoontunut aktiivisesti ja säännöllisesti etäyhteyksillä. Lisäksi asioita on 
edistetty yhteisillä sähköisillä alustoilla. Kokouksissa on käsitelty mm. pandemia 
tilanteen vaikutusta PA-lajeihin ja kisoihin, tuomaripaneeleita ja kentältä tullutta 
palautetta. 

 
Vuonna 2020 ei voitu järjestää kisojen yhteydessä keskustelutilaisuutta. Palautetta 
pyydettiin FDO:n instagramin kautta ja se käsiteltiin jaoston kokouksessa. 
  
Koronasta huolimatta vuonna 2020 saatiin järjestettyä kaikki suunnitellut kilpailut. 
Kevääksi suunnitellut kilpailut siirrettiin koronasta johtuen syksyyn. Lasten ja A2- ja 
A3-kilpailut yhdistettiin. 
 
Tuomaripaneelien ja kilpailujen muutoksien eteen tehtiin paljon työtä, 
jotta tuomaripaneelit olisivat mahdollisimman monipuolisia ja kisajärjestelyt 
turvallisia ja toimivia ottaen huomioon pandemiatilanteen. 

 
Loppujen lopuksi kilpailut onnistuivat hyvin ja järjestelyt oli mietitty huolella ja 
turvallisiksi. Yleisölle tarjottiin mahdollisuus osallistua streamin kautta. Tästä tuli 
paljon positiivista palautetta. 

 
Toinen karsintakilpailu käytiin videokarsintana pandemiatilanteesta johtuen. 
SM/IKM-finaalit käytiin Pajulahdessa 5-6.9.2020. Lasten sekä A2- ja A3-kilpailut 
käytiin Oulussa 2-4.10.2020.  

 
Vuonna 2020 ei kansainvälisiä kilpailuja ollut eikä tuomaripaneeleissa voitu käyttää 
ulkomaisia tuomareita. 

 
Performing Arts Soolo SM & IKM 2021 -kilpailu käytiin omana kilpailuna. Kilpailut 
järjestettiin Lahdessa 7-8.11.2021 Vaikka kilpailu käytiin vuoden 2020 puolella 
kuuluu tämä kilpailu vuoden 2021 kilpailukalenteriin. 

 
Korona tilanteesta huolimatta vuosi saatiin onnistuneesti vietyä läpi. 
  
Street Dance -jaosto 
Laura Lindstedt (Jaoston puheenjohtaja) 
Sanaz Hassani 
Heikki Hautajoki 
Ida Jousmäki 
Akim Bakhtaoui 
Anna Kuulusa 
Riina Harju 
Anni Lämsä 
Katri Miettinen 

  
Street-jaosto keskittyi tuomaripaneelien kokoonpanoihin sekä COVID-19- pandemia 
aiheuttamiin muutoksiin ja poikkeusjärjestelyihin. Jaosto ja erityisesti jaoston 
puheenjohtaja sekä varajäsenet ovat kokoontuneet useita kertoja Zoom-
palavereihin käsittelemään siirtyneitä kilpailuja ja edistämään jaoston asioita 
poikkeuksellisista ajoista huolimatta.  
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Erityisen positiivinen tilanne Street-jaostossa laaja maantieteellinen kattavuus 
jaoston jäsenissä. Tätä kautta saamme arvokasta tietoa ja osaamista eri kaupunkien 
katutanssilajien skenestä. Jaostoon liittyi tänä vuonna myös kaksi uutta jäsentä; 
Anni Lämsä ja Katri Miettinen.  

Poikkeuksellisesti syksyllä järjestetyn Street SM 2020- kilpailun yhteydessä Street-
jaosto ei pitänyt tavanomaista keskustelutilaisuutta kilpailuun liittyvistä 
erikoisjärjestelyistä johtuen. Palautetta pyydettiin sen sijaan FDO ry:n Instagram- 
tilin kautta ja ne käsiteltiin jaoston omassa palaverissa syyskuussa 2020. Useiden 
vuosien aikana tulleiden palautteiden perusteella teimme hallitukselle ehdotuksen 
vuoden 2021 kilpailuihin tuotavista uusista sukupuolineutraaleista Hip Hop 
soolosarjoista. 

 
Jaosto pohti laajasti myös Rising Star- sarjojen tuomista Street SM- kilpailuihin ja 
päätyi lisäämään junioreiden Hip Hop pienryhmä Rising Star- sarjan vuodelle 2021.  

      Disco Dance -jaosto 
Jessica Öller (Jaoston puheenjohtaja) 
Rosa Blom 
Jenni Jokikokko-Jakkula 
Inka Hirva 
Sandra Sirviö 
Mary-Ann Sjölund 
Janina Ilkka 
Sharon Leinson 
Nea Blom 
Liisa Mäkinen 
Manu Uimi 
Anna-Erica Dunder 

Discojaosto on ollut aktiivisesti yhteydessä lajin harrastajiin ja valmentajiin. Jaosto 
on kokoontunut säännöllisesti Zoom palvelun kautta ja näin on kyetty 
keskustelemaan tarvittaessa myös nopealla varoitusajalla muun muassa 
kilpailukauteen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä. Discojaosto on keskustellut myös 
tuomaripaneeleista Lasten IKM 2021 ja Disco IKM & SM 2021 -kilpailuihin. Jaoston 
tavoitteena on saada yhä lisää harrastajia discotanssin pariin ja tämän takia Rising 
Star -sarjojen toimivuutta pyritään jatkuvasti kehittämään. Discojaosto on ehdottanut 
että Disco Dance Rising Star -sarjoissa tempoa madalletaan. Uusi tempo on 132-
136 biittiä minuutissa. 

 
Disco IKM & SM 2020 -kilpailut järjestettiin yhdessä Latino Show IKM & SM 2020 -
kilpailujen kanssa Jyväskylässä. Kilpailut siirrettiin alun perin sovitusta huhtikuusta 
syyskuulle, tällöin vallinneen koronatilanteen vuoksi. Oli hienoa, että kilpailut saatiin 
kunniakkaasti ja tarkoin järjestelyin toteutettua kyseisestä pandemia tilanteesta 
huolimatta. Disco IKM & SM 2020 kilpailun myötä syntyi hyvää ja rakentavaa 
keskustelua tulevaisuutta ajatellen niin jaoston, toimijoiden kuin tanssijoiden välillä. 

 
Vuoden 2020 Disco IKM & SM-kilpailuissa oli ensimmäistä kertaa mukana Disco 
slow sarja, johon oli saatu mukavasti osallistujia, ottaen huomioon, että kyseessä oli 
täysin uusi laji. Disco slow sai mahtavan vastaanoton ja tavoite on saada lisää 
innokkaita kilpailijoita tulevina vuosina. Vuoden 2020 Disco IKM & SM-kilpailuissa 
oli tarkoitus järjestää myös B-finaali semifinaalista karsiutuneille, mutta tästä 
jouduttiin poikkeusjärjestelyjen myötä luopumaan. Lasten IKM-kilpailuissa 2020 
nähtiin ilahduttavasti suuri osallistujamäärä Disco Dance sarjoissa. Suomessa 
lapsitanssijoiden taso on Disco sarjoissa erittäin hyvä. 
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Lajin taso on kaiken kaikkiaan Suomessa erinomainen ja on valitettavaa, ettei IDOn 
arvokilpailuja vuonna 2020 voitu järjestää. Tanssijat, valmentajat ja tanssimaailman 
eri toimijat ovat keksineet kuitenkin mahtavia tapoja kommunikoida, jakaa tietotaitoa 
ja luoda yhteisöllisyyttä poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana.  

    Latino Show -jaosto 

Merja Satulehto (Jaoston puheenjohtaja) 
Saara Kylmänen 
Juha Pykäläinen 
Marjukka Koivuniemi 
Marko Keränen 
Maria Ylönen 
Tero Laakso 
Kia Lehmuskoski 
Minna Tanttu 
  
Latino show´n harrastajamäärät olivat edelleen vahvassa kasvussa vuonna 2020 
vaikka maailmanlaajuinen koronapandemia vaikeutti vahvasti kilpailutoimintaa. 
Kotimaan mestaruuskilpailut saatiin järjestettyä alkusyksystä, mutta kansainvälisiä 
arvokilpailuja ei pandemiasta johtuen vuonna 2020 ollut. Lajin taso on Suomessa 
varsin hyvä ja kasvua harrastajamäärissä on odotettavissa uuden tänä vuonna ensi 
kertaa kilpaillun Latin Style Duon ja soolon myötä.  

Vuosittaisen SM- ja IKM-kilpailujen lisäksi Latino Show Cup-kilpailukiertue toi lisää 
mahdollisuuksia jäsenillemme kilpailla lajissa. 

Latino Show -jaosto on toiminut aktiivisesti lajia edistäen niin kotimaassa kuin 
osallistuen IDO:n Couple Dance-jaoston kautta lajin kansainväliseen kehitystyöhön. 
Suomessa jaosto pitää yllä facebookissa Latino Show-ryhmää, joka on virkeä 
keskustelukanava lajin parissa työskenteleville tanssin ammattilaisille. Latino Show 
jaosto pitää yllä jatkuvaa, aktiivisista keskusteluyhteyttä jaoston omassa Facebook-
ryhmässä.  

                       Tiedotusjaosto: 

Päivi Henttu (Jaoston puheenjohtaja) 
Miila Huttunen 
Kati Hukka 
Laura Lindstedt 
Saara Kerttula 
Raija Vuorinen 
  
Syksyn 2020 vuosikokouksessa jaoston nimi muutettiin viestintä- ja 
markkinointijaostoksi. Jaosto on uutisoinut ajankohtaisista asioista yhdistyksen 
nettisivulla, Instagramissa ja Facebook-sivulla. Jaosto on myös huolehtinut 
kuukausittaisesta jäsenkirjeestä ja sen toimittamisesta jäsenille, omien kilpailujen ja 
muiden tapahtumien markkinoinnista, yhdistyksen stipendien julkaisun 
toteuttamisesta, yhdistyksen valokuvien ja top-rollien hallinnoinnista ja päivityksestä. 
Stipendien jakotilaisuus lähetettiin myös tänä vuonna livelähetyksenä 
instagramissa. Näiden lisäksi jaosto on vastannut yhdistyksen visuaalisen ilmeen 
jalostamisesta toteuttamalla yhdistyksen toimintaa esittelevien lajivideoiden 
suunnittelun ja tilaamisen. Kaiken kaikkiaan lajivideoita valmistui neljä; Performing 
Arts, Street, Latino Show ja Disco. Näiden lisäksi omat lajivideot valmistui myös 
Aikuiset 2 ja 3 sekä Lasten kilpailutoiminnasta. Jaosto on toiminut aktiivisesti 
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yhdistyksen Instagram-storyn kautta, vastaten yhdistyksen toiminnan 
tiedottamisesta myös sillä alustalla. Koronavuonna tiedottaminen on keskittynyt 
kotimaisten kilpailujen ja tapahtumien tiedottamiseen, ulkomaisia kisoja ei juurikaan 
järjestetty.  Kilpailujen palkintojenjako tapahtumissa yhtenäisten sijalukukylttien 
käyttö vakiintui. Jaosto on päivittänyt ja yhdenmukaistanut sekä kotimaisten että 
ulkomaisten kilpailujen hashtag-listaa. Kotimaisten kilpailujen yhteydessä (mitä 
poikkeustilanteissa kyettiin järjestämään) oli myynnissä yhdistyksen juhla-arpoja, 
joiden tuotolla kartutettiin yhdistyksen stipenditiliä.  
Vuoden 2020 aikana tiedotusjaosto piti ennen koronatilannetta yhden fyysisen 
jaoston kokouksen sekä erillisen suunnittelukokouksen. Sen jälkeen jaosto piti 
loppuvuonna 6 ZOOM- kokousta. Lisäksi jaosto järjesti ensimmäisen yhteisen 
jaostojen puheenjohtajien zoomkokouksen kesäkuussa. 
Vuoden 2020 lopussa hyväksyttiin Iina Aarni uudeksi jaoston jäseneksi. 
Jaosto katsoo mahdollista yhteistyötä HAMK:in ja/tai LAMK:in opiskelijoiden kanssa 
esim. somesuunnitelman tai -stragegian luomiseksi FDO:lle. 
  
Kilpailujaosto 
Emilia Jakonen (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Sjögren 
Lisbeth Hälikkä 
Jonna Suokas 
Katjaa Ahtola 
Anna-Maria Nurmi 
Saija Aksovaara 
Sharon Leinson 
  
Kilpailujaosto huolehti kuluneen vuoden aikana seuraavan vuoden 
kilpailukalenterista, kilpailujärjestäjien hankkimisesta sekä saapuneiden 
hakemusten arvioinnista. Jaostossa päivitettiin uudet kilpailusopimukset sekä 
laadittiin seuraavan vuoden kilpailujen kilpailuaikataulut. Keväällä 2020 alkaneen 
Korona-Pandemian vuoksi kansalliset arvokilpailut siirrettiin kilpailtavaksi syksyllä 
2020. Tämän vuoksi kilpailukalenteria jouduttiin muokkaamaan uudestaan kevään 
2020 aikana. Pandemian vuoksi 2019 aloitettu yhteistyö karsintakilpailuiden 
järjestämiseksi jouduttiin perumaan ja kyseiset kilpailut järjestettiin videokarsintana, 
pisteidenlaskun toimiessa etänä. Kilpailujaoston johdolla jatkettiin uuden 
pisteidenlaskujärjestelmän kehittämistä, suunniteltiin järjestelmän ulos myytävää 
versiota.   
  
Kehitys- ja talousjaosto 
Katjaa Ahtola (Jaoston puheenjohtaja) 
Jonna Suokas 
Turo Koponen 
Annika Mutila 
Emilia Jakonen 
Sari Haukkovaara 
Susanna Sellmer 
Saija Aksovaara 
  
Kehitys- ja talousjaoston perustehtävät ovat säilyneet. Uusimpana asiana jaosto 
osallistui budjetin laadintaan ja kartoitti sekä haki avustuksia, joilla pyrittiin saamaan 
avustusta kattamaan rahoituspohjaa IT-uudistukselle ja mahdollisesti jatkossa 
kilpailu- ja koulutustoimintaan. Jaosto on kuluneena vuonna edistänyt 
tuomarikoulutuksen ja tuomarirekisteritoiminnan kehittämistä ja pyrkii jatkamaan 
kehitystyötä aktiivisesti jatkossakin. Kehitys ja talousjaosto ylläpitää 
koulutusrekisteriä, johon kirjataan kaikki tuomarikoulutuksissa käyneet.  Kehitys- ja 
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talousjaosto on hoitanut yhteydenpitoa rekisterituomareihin mm. Tuomarikirjeillä. 
Kehitys- ja talousjaosto on kirjannut ylös erilaisia ohjeita ja vuosikelloja yhdistyksen 
tarpeisiin sekä toiminut muutenkin yleisesti hallituksen kokouksissa sovittujen 
tehtävien toimeenpanijana. Kehitys ja talousjaosto on kuluneen kauden aikana 
pyrkinyt useissa eri tilanteissa monipuolisesti kehittämään ja edistämään järjestön 
toimintaa, tanssijoille tarjottavia palveluita sekä yhteistyötä muihin järjestöihin.   

4.3. Henkilöstö 
 
Yhdistyksen järjestösihteerinä toimi Raija Vuorinen, joka toimii STUL:n (Suomen 
tanssiurheiluliitto) toimitiloissa, liiton palkkaamana. 
  
FDO:n järjestösihteerin tehtäviin kuuluu yhdistyksen rutiinien hoitaminen, hallituksen 
kokousten valmisteluun osallistuminen, taloushallinnon hoito, kilpailujen käytännön 
järjestelyihin osallistuminen, IDO:n kilpailujen osalta tanssijoiden ilmoittautumisten 
hoitaminen, koulutustoiminnan järjestelyissä avustaminen, ja muut toimistorutiinit. 
Yhdistyksellä ei ole vakituista, palkattua henkilökuntaa. Merkittävien yhdistyksen 
kilpailu-, koulutus- ja edustustoimintaan liittyvien tehtävien (päätuomarointi, 
pisteidenlasku, kilpailuaikataulun laadinta, kokousedustus, koulutustehtävät, 
joukkueenjohtajuus, kilpailukoordinointi yhdistyksen omissa kilpailuissa) hoidosta 
maksettiin erikseen määrätty palkka. 
 

4.4. Toiminnan rahoitus 

   4.4.1 Jäsenmaksut 
Yhdistys rahoitti toimintansa pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus 
vuonna 2020 oli 10 euroa/ henkilöjäsen. Kilpailulupa oli 20 euroa. Kannatusjäsenille 
jäsenmaksu oli 200 euroa vuodessa. 
            
4.4.2 Avustukset 
FDO nautti valtionapua välillisesti Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä. STULin 
vuoden 2020 talousarviossa FDO-lajeille varattu määräraha käytettiin koulutusten 
toteutukseen sekä stipendien kautta tanssijoiden matkatukiin. 
STUL avusti vielä 2020 vuonna IT-projektia, jotta saimme täyteen jäsenmaksujen 
palautuksen summan. 
  
4.4.3. Muu varainhankinta 
FDO harjoitti muuta varainhankintaa myymällä mainostilaa Internet-sivuillaan sekä 
järjestämällä kilpailutoimintaa. Kilpailujen tuotot muodostuivat sponsorituloista, 
pääsymaksutuloista sekä osallistumismaksutuloista. Vakuutusyhtiö OP-Pohjolan 
FDO:n jäsenille myymistä urheiluvakuutuksista FDO sai muutaman euron tuoton 
vakuutusta kohden. 
  

4.5. Kansainvälinen järjestötoiminta 

IDO:n yleiskokous AGM ja ADM:t pidettiin zoom-yhteydellä 16.12.2020 
koronatilanteen johdosta. Suomea edustivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eli 
Marco Bjurström ja Jonna Suokas. 
  
Koronapandemiasta johtuen ADM-lajikomiteakokouksia ei vuonna 2020 ollut 
ollenkaan. 
  

          Koronatilanteesta johtuen vuonna 2020 ei ollut arvokisoihin osallistumisia eikä  
           arvokisojen tuomarointia. 
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           Sandra Sirviö opiskeli IDO:n tuomarilisenssin loppuvuodesta 2020. 
           Turo Koponen aloitti IDO:n kolmiosaisen tuomariopiskelun. 

 

   Helsingissä 19.2.2021 

 

 

   Marco Bjurström   Anitra Ahtola 

 

   Katjaa Ahtola   Päivi Henttu 

 

   Emilia Jakonen   Laura Lindstedt 

 

   Merja Satulehto   Jessica Öller 

 

  

   


